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ilúrci usi keiluem{nye!
Az eddiginél lényegesen szélesebb körre terjesztette ki a kor,
mány márci usra-a úál lal kozásoknak nyújtott támogatásokat,
Nem-csak azza|, hogy abezárásra kényszerített kereskedók is
bekerültek a kedveiinényezettek közé, hanem a támogatások
szélesítésével is. Ú;ra mÓgleIent a kisadózók adómentessége
egy hónapra, s az égyéni vállalt<ozók is élhetnek a szociális
hÓlzáiár ulás i ad ó a ló l i m entesség lehetőségével.

Az egyes vállalkozások által elérhető ked-
vezményeket három korbe sorolhat,iuk:

- alkalmazottak utáni adókedvezmény
- bérlámogatás
- kisadózók adómentessége március hó-

napra.

Adókedvezmény és bértámogatás
az eddigiek szerint

A bérlámogatás és az ehhez kapcsolódó
adókedvezmények feltételei megegyeznek a
november óta már létező kedvezményekkel.

A munkaadóknak nem kell beíizetniük
azok uIán a dolgozók után a szociális hoz-
zé4árulási adót, akiknek a munkaviszonyát
nem mondták íel, s változatlanul megkapják
a teljes korábbi bérüket. Valójában ez a íelté-
tel, ahogy telnek a hónapok, egyre nagyobb
korláttá válik. A kedvezmény kifizetésének
ugyanis az is a feltétele, hogy a támogatás-
sal érintett munkaszerződés már az eredeti
rendelet hatálybalépésekor is érvényes volt.

Azaz csak azok után a dolgozók után érvé-
nyesíthetők a kedvezmények, akik 2020.
novembere óta íolyamatos alkalmazásban
állnak.

A korábbival azonos feltételek mellett ter-
jesztették ki márciusra a bértámogatást is.

Eszerint a kifizetett bruttó bér 50 százalékáI
az állam támogatásként visszautalja. Akik
eddig is jogosultak voltak erre a támogatás-
ra, márciusra is megkaphatják. Akik viszont
csak most kerültek be a kedvezményezett

körbe (kereskedők és szolgáltatók), ők csak
márciusra igényelhetik a bérlámogatást,
visszamenőleg a korábbi hónapokra nem.

Újdonság: egyéni és
társas vállalkozók
szochomentessége

Úldonsága a most kiadott rendeletnek, hogy

márciusra az egyéni és társas vállalkozók is

mentesülnek saját vállalkozói jövedelmük

után a szocho fizetés alól. Korábban ilyen

lehetőség nem volt. Mentesülnek az adó-

íizetés alól a kisvállalati adó (kiva) szerint

adózők is: számukra a márciusban kiíizetett

bérek nem jelentik a kiva alaplát.
A kedvezményt az egyéni és társas vál-

lalkozók a havi vállalkozói kivét alapján ér-

vényesíthetik. A kedvezmény igénylésóre a
havi 08-as bevallásban van lehetőség, Az
adózóknak ebben a bevallásban kell nyilat-

kozniuk a tényleges főtevékenységükről és

arról, hogy megfelelnek a kedvezmény felté-

teleinek.
A íenti kedvezmények azoknak a vállal-

kozóknak és cégeknek 1árnak, akik vagy

amelyek a rendeletben megjelölt tevékeny-
ségeket tényleges íőtevékenységként foly-

tatják. Tényleges főtevékenység alatt azt

kell érlenünk, amiből az elmúlt 6 hónapban

a vállalkozásnak a legtöbb bevétele szár-
mazott, de legalább az összes bevételének
a30 százaléka. Az tehát nem elég, hogy ott

van a megjelölt tevékenységi kör a cégjegy-

zékben, de nincs, vagy alig van ide kapcsol-
ható bevétele a vállalkozónak.

Ezt a listát már ismerjük. lde tafiozik a

vendéglátás, idegenforgalom, szállásadás
valamennyi ága, kiegészítve spor1- és sza.,

badidős tevékenységeket végző vállalkc-
zásokkal és a közúti személyszállításban
érdekeltekkel (a teljes lista a 485/2020 kor-

mányrendeletben olvasható). A listát most a

kereskedelmi vállalkozásokkal bővítették. A

íentieken túl az alábbiteíületen ténylegesen
működő vállalkozások jogosultak a márciusi
kedvezményekre:

l iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereske-
delem (TEAOR 4719)

l audio-, videoberendezés kiskereskedel-
me (4743)

l textil-kiskereskedelem (475,1 )

l villamos háztarlási készülék kiskeres-
kedelme (4754)

l bútor, világítási eszköz, egyéb háztaftá-
si cikk kiskereskedelme (4759)

r könyv-kiskereskedelem (476,1 )

l papír-, írószer,, irodaszer- és nyomtat-

vány-kiskereskedelem (47 6203)
rzene-, videofelvétel kiskereskedelme

(4763)
r spotlszer-kiskereskedelem (4764)

l játék-kiskereskedelem (4765)

l ruházati kiskereskedelem (4771)

r lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (4772)

r óra-, ékszer-kiskereskedelem {a777)
r egyéb máshova nem sorolható új áru

kiskereskedelme (4778), kivéve az op-

tikai cikkek kereskedelme és mezőgaz-
dasági tevékenység

lhasználtcikk bolti kiskereskedelme
(4779)

r videokazetta. lemez kölcsönzése (7722)

l egyéb személyi használatú, házIarlási
cikk kölcsönzése (7729), kivéve az épí-
tési és szerelési munkákhoz kapcsoló-
dó cikkek kölcsönzése
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A tu rizm u sfei leszté si hozzáiáru lást a ven dég látással
foglalkozó vállalxozásoknak 2018_tól kell íizetniük. Az
adófizetési kötelezettséget 2o2o-1ől a szállásadókra is
kiterjesztették, ám közbéjött a koronavírus-járvány, H9-.
gyai kelI bevallani, mit k-ell íizetni a2o2o_as turizmusfej-
l esztés i hozzáiár ul ás h oz?
A turisztikai hozzájárulásl az éttermi fo- az elét nettó árbevétel, a mértéke pedig

gyasztás és a szálláshely-szolgáltatás be- a bevétel 4 százaléka, Az adót az áíabe-

iótete utan kell megíizeini, Aiadó alapja vallással azonos időben kell bevallani és

befizetni. A 2020-as adóhoz a 2OTFEJLH
nyomtatványt kell keresni a NAV honlap-
ján,

A kormány a koronavírus miatti gaz-

dasági intézkedések között a turisztikai
vállalkozásokat mentesítette 2020-ban a
turisztikai hozzájárulás megfizetése alól. A
mentesítés március 1{ől év végéig tartott,

Erre az időszakra nem kell sem bevallani,
sem megfizetni ez\ az adót. Ez azt jelenti,

hogy a negyedéves bevallóknak utoljára
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az első negyedév után kellett bevallást
leadniuk, a l1-1l1-1V. negyedévekre viszont
nem. Aki éves áfabevalló, annak a turiz-
musfejlesztési hozzájárulással is évi egy
alkalommal kellett elszámolnia, azaz íeb-
ruár 25-ig kellett benyújtani a 2020, janu-
ár -íebr uári időszakra szóló bevallást.

A tavaly decemberben megjelent
69612020 kormányrendelet ennek a ked-
vezménynek a hatályát is meghosszab-
bította 2021-re, a veszélyhelyzet végéig.

Amennyiben a veszélyhelyzet még márci-
usban véget ér, akkor elképzelhető, hogy
a negyedéves bevallóknak is kell arra a
néhány töredéknapra bevallást készíteni-
ük, de ez nem túl valószínű. Az első ne-
gyedévre íeltehetően nem kell már hozzá-
járulást íizelni. Az éves bevallóknak majd
2022 tebruárjában kell arra figyelniük,
hogy 2021 során meddlg tafiott a hozzá-
járulás íizetése alóli mentesség.

Nagy Csaba
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Márciusi kedvezmények, lámogatások *
Turizmustejlesztési hozzáiárulás bevallása §
Újraindítási gyorskölcsön; ki kaphal
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milliós kamatmentes hitelből? &
0nline számlázás: vége az utolsó haladéknak is §
Közeleg a határidő: március végéig

kell bejelenteni, hogy melyik vendéglátóhely

kategóriába tartozunk

Javaslatok a túlélésre

Mi a helyzet a kótelező okmányolvasókkaP Z
Eljölt a lassú és íenntarlhaló turizmqs kora? &
Hogyan kerülhetünk az első találati gldqla? 9
Tudjon meg löbbet a turizmus úiterlele!öL !q
Foglalások: hogyan kezelheiő a bizonytqlanság? l§
Hogyan igazoljuk, hogy milyen céllal

érkezett a vendég? ll
Meddig érvényes a kiszállítás 5%-oúí4a? !!
Szabad-e alkoholt íogyasztani az üzlet előtt? 12
Mit tanultunk a járványból?

Az autó köllségeinek elszámolása

Mit jelent a 90 napos korlát

a magánszálláshelyeken?

Egyénivállalkozókszakképzésiho4{i{rulása !§
Nem ieheli kötelezóvé az oltást a munkáltató 16
Mikor lesznek újra rendezvények? l?
Hírek !7
Nemzeti kincsünk:

Tájíajta paradicsom az étlapon

Mit gondol
a Vendégvárő úiság

a viláaről?
Az emberek, az ál|amök, a városok, a vál-
|alkozások az egész, világon. szeretnének
ELETBEN MARADN| ES JoL ELN|,

A Vendégváró újság hitvallása egyszerű:
támogatunk mindent, ami végső soron ezt a
túlélést szolgálja, és el|enzünk mindent, ami
ezze| e|lentétes,

Hitvallásunk: A tudás biztonságot ad.
Ezért világos válaszokat adunk homályos
jogszabályok helyett, hogy olvasóink biz-
tonságban legyenek a hatóságoktól. Ui
szakmai híreket adunk, hogy olvasóink
biztonságban legyenek a piacon,

Nem kötődünk semmilyen politikai irányzat-
hoz, csak a józan észhez. Nem vagyunk elkö-
telezve hirdetőknek sem, csak az o|vasóknak.

A vendég|átós vállalkozók olyan emberek,
akik munkát adnak az alkalmazottaiknak, el-
tadják a csa|ádjukat, és adót íizeInek az ál
lamnak. Cserébe joggal elvárhatlák, hogy az
á|Iam jóindulalú odafigye|ésse| hárítson el az
útjukbó| minden fölös|eges akadályt, ami bol-
dogulásukat akadályozza.

, túmogotű§Ok
l egyéb foglalás (7990)
r szerencsejáték, fogadás (9200), kivéve

a totózó és lottózó
lszórakoztatóelektronikai cikk javítása

(9521)
r lábbeli, egyéb bőráru javítása (9523)
r bútor, lakberendezési tárgy javítása

(9524)
r óra-, ékszerjavítás (9525)
l egyéb személyi, háztadási cikk 1avítása

(9529), a kerékpárjavítás kivételével
r fodrászat, szépségápolás (9602)
r máshova nem sorolható egyéb szemé-

lyi szolgáltatás (9609)
l virág-, koszorú- és dísznövény-kiske-

reskedelem (477601)
r oktatási intézményben működő vál-

lalkozások esetén egyéb vendéglátás
(5629)

r járművezetés-oktatás (8553)
r máshova nem sorolható egyéb oktatás

(8559)
r oktatást kiegészítő tevékenység (8560)"
A korábban felsorolt 25 mentesített tevé-

kenység listála így 56-ra bővült. Egyes terü-
leteket azéft vettek ki a támogatottak listá-
jából, meft azok az üzletek a korlátozások
alatt is nyitva tarthatnak (például kerékpárja-
vítás, építési eszközök kölcsönzése, optiku-
si szolgáltatás),

Bérletidíj-mentesség
szúkített módon

Februáfiól él az a rendelkezés, hogy az
állami és önkormányzati helyiségek tulaj-
donosai nem kérhetnek bérleti dlat a men-
tesülő vállalkozásoktól 202,1, február és
június között. Ez a rendelkezés az eredeti
kedvezményezett kör számára márciusra is
érvényes, nem kellett módosítani.

A bérletidl-mentesség viszont most
szintén kibővült a kereskedelmi és szol-
gáltató szakmákba sorolt vállalkozásokkal.

Csakhogy az ebbe a körbe taftozó vállal-
kozások nem kapták meg a kedvezményt
egészen júniusig, mint a korábbiak, A mosi
ide sorolt vállalkozásoktól csak a márciusi
dlakat nem követelheti az állam vagy az
önkormányzat. A kedvezmény olyan bérleti
szerződésekre érvényes, melyek március
3, előtt létrejöttek, és a helyiségben a vál-
lalkozás a felsorolt tevékenységek egyikét
folytatja.

Kisadózók mentessége

Ugyancsak mentesülnek az adőfizelés
alól a kisadóző vállalkozások, melyek a
mentesített tevékenységi körökbe tar-
toznak. A többi kedvezménytől eltérően
azonban a katásoknál nem vizsgálják,
hogy tényleges főtevékenységként vég-
zik-e a mentesülő körbe taftozó feladato-
kat. Akkor mentik fel az adófizetés alól a
vállalkozást, ha a vállalkozás februárban
már a kata szabályai szerint adózott és a
megjelölt tevékenység szerepel a vállalko-
zás tevékenységei között.

E kedvezmény igénybevételével kap-
csolatban a kisadózónak nincs semmi
tennivalója. A NAV automatikusan el fogla
végezni .a mentesítést, ha a kedvezménye-
zett TEAOR számok valamelyike szerepel
a kisadózó regisztrált tevékenységei között.
Nem vizsgálják, hogy van-e az adózónak
ezzel kapcsolatos bevétele, végzi-e tényle-
gesen ezt a tevékenységet.

Mivel a tételes kisadót a tárgyhót köve-
tően íryák elő, lgy az adóíolyószámlán majd
április 20. körül ellenőrizhetjük, hogy a NAV
érvényesítette-e a kedvezményt vagy nem.
A kedvezmény a kata éves keretét nem be-
folyásolja.

Forrás: 1 05/2021 kormányrendelet

Nagy Csaba

f

q,

l3
l5

T§

!í'

&,W/
. ,1gf,
,. {i

1 j s).,' l+ l'.V§R
Kiadó, szerkesztőség: Új Média Kft.

Cirr., 8800 Nagykanizsa, Csengery út 22
Fősze r keszíő: Romvári Orsolya

Ügytélszolgálat 8-16 óráig:
Te l : (06 -20) 42 -300 - 42:

E - m a i l : inf o Clt)u.j med ia. eu
Olvasói kérdéseket, megjegyzéseket

telefonon vagy e-mailben várjuk.
Nyo mda: Gura Nyomda, Zalaegerszeg.

TeL: (92) 599 464, ISSN 2498-5449

ü#.*'
I

mti



Március második íelétől
lehet igényelni az újraindí-
tási gyorskölcsönt, azaz a
maximum 10 millió forintos,
kamatmentes vállalkozói
hitelt,

A hivatalos felhilvás megjelentetése előtt a
www.palyazat.gov,hu oldalon a kormány
előzetesen megjelentette a 10 milliós kamat-
mentes vállalkózói hitel felhívását. Így már
február vége előtt megismerhettük a várható
íeltételeket. A konstrukció G|NOP-9.,1.1-21
kódnéven érhető el a pályázali poftálon. A
támogatás anyagát az uniós pályázatok kö-
zött találjuk. Ez mutatja, hogy európai uniós
pénzről van szó, am|l az EU a járvány utáni
gazdasági talpraállás érdekében bocsátott
Magyarország rendel kezésére.

A kölcsön legfontosabb kereteit már az
első bejelentés óta ismerjük: vállalkozások
vehetik íel, s a kölcsön maximum 10 millió
forint lehet. Ez teljesen kamatmentes és
költségmentes, azaz nincs se kamat, se
kezelési költség, se folyósítási díj. A hitel
futamideje 10 év lehet, a törlesztést 3 év
türelmi idővel lehet elkezdeni, ha erre szük-
sé9 van.

A hitelt nem minden vállalkozás veheti
igénybe, csak azok, melyek a kijelöft tevé-
kenységi körökben dolgoznak, Ezek listája
nagyrészt egyezik a korábban kiemelt tevé-
kenységi körökkel.

r Ettermi, mozgó vendéglátás (TEAOR
561 0)

l Rendezvényi étkeztetés (5621)
l ltalszolgáltatás (5630)
r Filmvetítés (5914)
rkoníerencia, kereskedelmi bemutató

szervezése 8230)
r Spoft és szabadidős képzés (8551)
l Előadó-művészet (900,1 )

r Előadó-művészetei kiegészítő szolgál-
tatás (9002)

r Művészeti létesítmények működtetése
(9004)

r Múzeumi tevékenység (9102)
l Növény-, állatkert, természetvédelmi

terület működtetése (91 04)
r Sporllétesítmény működtetése (931 1)

r Sporlegyesületi tevékenység (931 2)

r Testedzési szolgáltatás (9313)
l Egyéb spontevékenység (9319)
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lVidámparki, szórakoztatóparki tevé-
kenység (9321)

r Fizikai közérzeIe| 1avító szolgáltatás
(9604)

r Máshova nem sorolt egyéb szórakoz-
tatás, szabadidős tevékenység (9329)

r Szállodai szolgáltatás (5510)
r Udülési, egyéb átmeneti szálláshely-

szolgáltatás (5520)
r Kempingszolgáltatás (5530)
r Egyéb szálláshely szolgáltatás (5590)
r Utazásközvetítés (791 1)

l Utazásszerv ezés (7 91 2)

r Máshova nem sorolt egyéb szárazíöldi
személyszállítás (4939).

A íenti TEAOR számoknak főtevékeny-
ségnek kell lenniük legalább 2019. január
elseje óta. Minden gazdálkodási forma jo-

gosuli pályázni az egyéni vállalkozótól a
cégekig.

A kölcsön 1-10 millió forint közötti lehet,
de nem haladhatja meg a 2019-es árbevé-
telt. A hitelprogram március második íelé-
ben indult, s november 30-ig lehet a kérel-
met benyújtani.

A felvett hitel sok mindenre felhasznál-
ható lesz, de nem teljesen szabadon. A
pénz elköltésével el kell számolni, be kell
mutatni a számlákat, A kölcsön csak az
alábbi területekre íordítható:

- készletbeszerzés
- működési költségek
- bér- és járulékainak kifizetése
- rezsi költségek kif izetése.
Csak olyan költségek számolhatók el,

melyek 2023. december 31. előtt jelentkez-
nek és a vállalkozás ki is egyenlíti őket.

ffi
Látható, hogy ez a kölcsön eltér a meg-

szokott hitelektől. Hitelként vehetjük fel, de
az igénylése, elszámolása sokkal inkább a
pály ázali támogatásokhoz hasonlít, Szeren-
csére a megítélt hitelösszeget előre felvehet-
júk- ez támogatási előlegnek minősül majd.
Felvesszük tehát az összeget, megvalósítjuk
belőle a leíft programunkat, majd el kell szá-
molnunk a pénzzel a kifizetett számlák alap-
ján. A íelvett összeg 40 százalékával apénz
íolyósításától számított 9 hónapon belül kell
elszámolni, a maradék 60%-kal pedig 18 hó-
napon belül. Aíára és egyéb levonható köz-
terhekre nem költhetünk a pénzből.

A hitelfelvételhez fedezetre is szükség
van. Ez magának a vállalkozónak a kész-
fizető kezessége lehet, vagy ingatlanfede-
zet, lngatlaníedezet bevonása esetén köz-
jegyzői dlljal is számolnunk kell,

A hitel összegét a 2019-es évhez kötik.
Ehhez kötődnek az igénylés feltételei is. Az
pály ázhal, aki 201 9-ben teljes, lezárt üzleti
éwel rendelkezell, Azaz új vállalkozások,
pontosabban 2019. január 1. után alapított
vállalkozások nem pályázhatnak. Az átala-
kuló cégeket is kizárják: nem pályázhatnak
azok a cégek, melyekben 2020. március
16. után 50%-os vagy annál nagyobb tulaj-
donosváltás töftént.

A támogatást a Magyar Fejlesztési
Bank folyósítja, lgényelni is az MFB-vel
szerződéses kapcsolatban álló közveti
tőknél |ehet, az úgynevezett MFB Ponto-
kon (többnyire bankokban). Ezek listáját
megtaláljuk az mfb.hu oldalon. A hitel le-
írását, íeltételeit ezen az oldalon találjuk
meg. bit.ly/1 0-millios-kolcson, Nagy Csaba



uvége az utolsó haladélrnalr ís
online szárnláruász

Március 31-én vége az utolsó ha-
Iadéknak, s áprilistól már bünteti
a NAV a nem megfelelő számIa-
adat-szolgáltatást. Már kötelező
feltölteni a magánszemélyek szá-
mára kiállított számlák adatait is.
Amit online számlázás néven emlegetünk, az
valójában számlaadat-szolgáltatás, amit 201 8-
ban tettek kötelezővé minden vállalkozásnak.

A kötelezettség több lépcsőben terledt ki az
összes számlára: előbb csak a nagyobb ösz-
szegű számlák adatait kellett feltölteni, majd a
vállalkozások számára kiállított összes szám-
lát látni akafia az adóhatóság. Végül idén ja-
nuáfiól kötelező a magánszemélyek számára
kiállított számláknak is megjelenniük a rend-
szerben. Március vége az utolsó határidő: lete-
lik a végső haladék, áprilistól már büntetni fog-
ja a NAV a nem megfelelő adatszolgáltatást.

2021-es újdonságok

A korábbi adatszolgáltatáshoz képest 2021
két jelentős változást hozott, ám ha minden jól

megy, akkortennivalónk csak az egyikkel van.
Az egyik változás, hogy mostantól a magán-

személyek számláinak is meg kell jelenniük a
rendszerben.

A másik egy informatikai változás: a teljes
rendszer1 új alapokra helyezték. Ez az|jelenli,
hogy a januártól bevezetett újdonságokhoz
a programozóknak egy teljesen új rendszert
kellett létrehozniuk, hogy megfeleljenek a fel-
tételeknek. Azét1 volt szükség a 3 hónapos
türelmi időre, hogy a számlázóprogramok hi-

bái kiderüljenek, s egy vállalkozót se kelljen
azér1 megbüntetni, mer1 az álIala használt
számlázóprogram nem felel meg a feltételek-
nek.

Az adatszolgáltatás fő újdonsága, hogy a
magánszemélyek adatait is fel kell dolgoznia
a rendszernek, Tartalmilag ehhez az adószá-
mokkal kapcsolatos kérdést kellett a progra-
mozóknak megoldaniuk. A vevő adószámát
tavaly július óta kötelező a számlán feltün-
tetni. Enélkúl a píogram nem tudja íeltölteni
a számlát a NAV rendszerébe. Csakhogy a
magánszemélyeknek nincs adószámuk. A
számlázóprogramnak ezéfi képesnek kell
lennie arra, hogy szétválassza és eltérően
kezelie az adószámos és adószám nélküli
számlákat. Ha a számlán van adószám, ak-
kor a vevő adatait is feltölti a NAv rendszeré-
be. Ha nincs adószám, akkor magánszemély
számlájának minősíti, s név nélkúl, csak a
számla tartalmát tölti fel az online rendszerbe.

Mi a tennivalónk a változásokkal?
Legkevesebb dolga annak van, aki valamilyen
online számlázóprogramot használ. A NAV-os
adatkapcsolatot már tavaly be kellett állítani,
(jy most csak arról kell meggyőződünk, hogy a
magánszemélyeknek kiállí1|ott számlák is íeltöl-
tődnek-e a rendszerbe.

A megvásárolt, saját gépre letöltött számlá-
zóprogramot haszná|óknak azt kell ellenőrizni-
ük, hogy a program megkapta-e a szükséges
új verziójál. Ha pedig valaki saját fejlesztésű
rendszefi használ, oit a programozóknak fel
kellett készíteniük a szoftvert az új elvárásokra.

kézi számlák kezelése

kézzel kiállított számlát, számlatömböt tovább-
ra is lehet használni, de minden egyes szám-
láról adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Eddig
csak a vállalkozások számára kiállított számlá-
kat kellett feltölteni, most az összes számlát be
kell írni a NAV rendszerébe,

A kézi számlát használóknak a NAv online
számla rendszerébe kell feltölteniük az adala-
ikaI (onlineszamla.nav,gov,hu). Ha a számla
áfatartalma eléri az 500 ezer forintot, akkor az
adatszolgáltatást a kibocsátást követő napon
el kell végezni, más esetben 4 napon belül.

Nagy Csaba

Korábban hírt adiunk róla, hogy
január elsejétől új bejelentési rend
szerint kell különböző kategóriákba
sorolni a vendéglátóhelyeket. Már
működő egység tulaidonosaként
március 31-ig kell az új besorolást
bejelenteni a helyi jegyzőnek. Ezt a
kötelezettségünket a veszélyhelyzeti
intézkedések sem szüntették meg.

A vendéglátó üzletek működési engedélye ed-
dig nem tatalmazott adatot anól, hogy az üzlei
a vendéglátáson belül milyen tevékenységgel
foglalkozik, Ezzel most ki kell egészíteni az
összes műkodési engedélyt. Minden egyes
vendéglátóhelyet be kell sorolni valamelyik ka-
tegóriába. Tehát nem vállalkozásonként, ha-
nem vendéglátóhelyenként kell e besorolásra
sort kerítenünk. Az alábbi kategóriák egyikébe
kell besorolni a helyet:

- étterem
- büfé
- cukrászda
-kávézó
- italüzlet, bár
- zenés{áncos szórakozóhely
- munkahelyi vagy közétkeztetést végző

hely

- gyorsétterem
- rendezvényi étkeztetés
- a|kalmi vendéglátóhely
- mozgó vendéglátóhely.
Az ú1 kategóriák íelsorolását és jellemző-

inek leírását a 634l2020-as kormányrende-
letben találjuk (vagy megtalálható januári

számunkban), A lényeg: e kategóriák egyi-
kébe soroljuk be az üzemeltetésünkben lévő
vendéglátóhelyek mindegyikét, A jövőben a
kategóriát a működési engedély is tarlalmazni
íogja, s szerepelni fog az önkormányzati nyil-
vántaftásban is.

A Magyar Turisztikai Ügynökség szerint a
besorolásra azéft,van szükség, mert a koráb-
bi jogszabáIyok már elavultak. Az üzemelte-
tő cégek fő tevékenysége és a fő termékkör
nem határozta meg egyéftelműen az üzletek
tpusát. lgy a statisztikák sem tükrözik ponto-
san a vendéglátóhelyek összetételét.

A belelentést március 31-ig kell megtenni.
Ha pedig az adatok később változnak, akkor
8 napon belül kell a módosításokat jelezni. A
bejelentéshez szükséges adatlapot a helyi
jegyzők állílják össze, ez településenként el-
térhet. A működési engedélyhez bejelentendő
adatok két sorral bővültek csak: be kell jelen-
teni a vendéglátó üzlet befogadóképességét
és az üzlettrpus megjelölését. Ez ugyanaz a

bejelentés, mint ami korábban is érvényben
volt a kereskedelmi tevékenység folytatásá-
val kapcsolatban, de most januáftól erre már
nem kell illetéket fizetni,

Csak egy kategóriát lehet választani

A ttpus meglelölés több olvasónknak is gondot
okozott. Eddig nem volt ana szükségük, hogy
ha több tevékenység is jellemző az üzleIre,
akkor kiválasszanak egyet a több lehetőség
közül. Például egy munkahelyi közétkeztetést
végző vállalkozó a közéíkeztetési időszakon
kilvül nyilvános étteremként működik. Melyiket
válassza a kettő közül?

A turisztikai ügynökség szerint kettő kate-
góriát nem lehet választani, lgy dönteni kell.
llyenkor azt kell bejelölni, amelyik leginkább
jellemzi a vendéglátóhelyet. A íenti esetben (9y

a közétkeztetést kell megjelölni.
sok vállalkozóban íelmerülhet a kérdés,

hogy lehet-e ennek a bejelentésnek bármilyen
következménye, máshogy kell-e valamit csi-
nálnunk a jövőben. Egyelőre ilenről nincs szó.
Az indoklás szerint csak a központi adatszol-
gáltatás változik a bejelentések alapján, azaz
a szakma irányítóinak elvileg pontosabb képük
lesz anól, hogy milyen típusú üzletből mennyi
működik az országban.

Nagy Csaba



lítehelyrclehötelel
Egyáltalán nem biztos, hogy külön készü!éket kell vásárolni a

siállásrrelyeken az áprilistól kötelező digitális okmányolvasó
működtetéséhez. Pontos információja még senkinek sincs,
mindössze az biztos, hogy áprilistól csak digitálisan lehet rög,
zíteni a vendégek adatait a Vendégem program keretein belül.
A Magyar Turióztikai ügynökség azl ígéri, mindenki részletes
ta;Oróitatást íog kapni Úég a program indulása előtt.

,,Minden információt időben meg fogunk tolták el a kötelező bevezetés időPontját, A

áOni" - március közepén még ez a-leg- szálláshelyek nagy része most zárva tad, s

bővebb talékoztatás, ámit a Magyar TÚ- emiatt talán a turisztikai irányÍtók sem tÖrik

risztikai Ú'gynökségtől a szállásÁelyeken maguka,t n?gyon a program gyors beveze-

használandó digitális okmányolvasókkal téseérdekében.
kapcsolatban t<a-phatunx. Ezt is csak e- Pedighaaz_elmúltÍél,év'tÖrténéseitnéz-
máitnen feltett kórdésre, személyes érdek- zük, a határidők betartásához sem kellett

lődésre közlik az aggódó vállalkozókkal, a volna kapkodni a fejlesztésekkel. Egy ta-

hivatalos weblapon-n-yoma sincs informáci- valy októberi törvénymódosításban jelent

ónak. Pedig ideje lenÁe: a digitális okmány- meg először, hogy a szállásadóknak a ven-

olvasókat 
"etuilóg már moÖt is köteleiő dégekadatait nemkézzel kellfeltÖlteniÜka

lenne használni,-de később április elsejére szálláshely-kezelő program adatbázisába,

éliük ezeket a hónapokat
a kötelező bezárás miatt munkát sem tu-

dunk biztosítani, A bérlámogatás így nem

1elent valódi támogatást. A támogatással
együtt is több a íizetendő költség, mintha
kényszerből elküldenénk néhány hónapra

a dolgozókat. Az állam így nem segítséget
nyújt, hanem a dolgozó állása védelmében
teliesen felesleges költségek kiíizetését ter-

heli a vállalkozőra. Es akkor még nem be-

széItünk a vállalkozás többi költségéről: a
rezsiről, az államtól vagy önkormányzattól
nem függő, így íel sem függesztett bérle-

ti díjakról, a lassan leiáró szavatosságú, a

raKárban megromló italokról és alapanya-
gokról, a könyvelő díjáról, a pénztárgép mű-

ködési költségeiről. Osszességében arról a

rengeteg íizetendő díjról és költségről, amik
nyitvatarlás nélkül is terhelik a kasszát. Es
nem beszéltünk még arról sem, hogy miből

éljünk meg vállalkozóként addig, amíg az
állam eltilt bennünket a foglalkozásunk gya-

korlásától.
A legtöbb ország kompenzálja saját vál-

lalkozóit azén,akárért, amit a lezárás okoz.
Megtérítik a bevétel egy részét, akár felét,

akár 80 százalékáI, amit az állam kibír, hogy

állampolgáraik ne menjenek tönkre, képe-

sek legyenek fenntaftani magukat.
A magyar kormány nem eíre törekszik.

Minden kötelezettség terhét azokra hárítja,

akiknek koláíozza, visszafogja a tevékeny-
ségét,

Tudluk jól, hogy ilyen helyzetben nem

sokat érnek a különböző javaslatcsomagok,

amiket ilyen-olyan szakmai szervezetek ösz-

szeállítanak. Nem egyet olvastunk már az

és esélyünk legyen talp-
ra állni a nyitást követő

hanem okmányolvasót kell ehhez igénybe
venniük. A piacon már létezett korábban
is ilyen okmányszkenner, de azt nem tud-

hattuk, hogy ezek közül elfogadott lesz-e
bármelyik. Akkor még egy do|og volt biztos:
újra nem is kis költség lesz a szállásadók-
nak, hogy megíeleljenek az előírásoknak.
Az elfogadható készülékekről semmit sem
tudtunk, csak azt taftalmazta erről a rende-
let, hogy majd a turisztikai ügynökség kö-
zölni íogja a használható eszközök listáját,

Ezazonban nem jelent meg.
Az okmányolvasó egyébként egy olyan

szkenner, ami nem a személyi igazolvány
képét viszi a számítógépre, nem leíény-
képezi az iratot, hanem a kódok alapján
kiolvassa belőle a szükséges adatokat.
Így például sem a fényképet nem rögzí-
ti sem más olyan adatot, amit nem ír elő
kötelező jeIleggel a iogszabály. A hasz-
nálala azért is jó, mert nincs elírás, nem a
regisztrációt kézzel elv égző alkalmazott

elmúlt hónapokban. A szervezetek tagjai le-

ülnek, átgondol;ák és írásos formába öntik,

hogy szerintük az ő szakmé4uk képviselőinek
mire lenne leginkább szükségük a nehéz
hónapok átvészeléséhez. A túléléshez. Ko-
molyan veszik ezt a íeladatot, összeírják a 1a-

vasolt pontokat és eljuttatják a kormánynak a
dokumentumot. Aztán itt a vége, többet soha
elő nem kerü| a javaslatcsomag. A kormány
pedig újra a hitelfelvétel lehetőséget dobja a

csőd szélén táncoló vállalkozások elé,
Mindez most ezéfi futott át bennem, meft

nemrég találkoztam a Magyar Vendéglátók
lpartestületének javaslataival. Ot vendég-
látással foglalkozó, a hazai gasztronómia

csúcsát jelentő szervezet képviseletében 1 1

szakember foglalta össze azokat a iavasla-
tokat, amelyeket e szakemberek megoldás-
nak tartanak a veszteségek enyhítésére, a
jelenlegi helyzet túlélésére és az úlraindítás
segítésére. Ne legyenek illúzióink: e javas-

latok éppen ott végzik majd, mint az összes
eddigi. A szakma pedig elégedjen meg a
bérlámogatással és az ,,ingyenhitellel", s
várja türelmesen, míg úlra kinyithat, vagy
meg nem jelenik valaki az ajtó előtt, aki jó

áron íelvásárolná az üzletét.
A szakmai 1avaslatokat mégis érdemes

közreadnunk, bár úgy véljük, nem íogunk
ezekkel a pontokkal a kormány intézkedései
között találkozni. Fontos azonban megmu-

tatnunk, hogy a fásult kétségbeesés ellené-
re is vannak hasznos, értelmes gondolatok,

s nem rajtunk múlik, hogy ilyen reménytelen
helyzetben kell várni a járványos időszak
enyhülését,

Milyen intézkedésekre
lenne szükség ahhoz,
hogy vendéglátóként tú!-

időben? Nincs megbízható
válasz, ám egy szakmai
csoport megpróbált né-
hány hasznos javaslatot
összegyűjteni.

Egy Jól működő országban a mostanihoz
hasonló teljes lezárás az állam és a vállal-
kozók közötti megállapodás révén képzel-
hető el. Az állam aiárvány elleni védekezés
részeként korlátozást vezethet be bármilyen
területen, ez érthető. Csakhogy ezzel vál
lalkozók ezreit fosztja meg a kenyérkereset
lehetőségétől. A kieső bevételt kötelessége
lenne kompenzálni. Legfeljebb e kárpótlás
mértéke lehet egyezkedés tárgya, vagy az
ország gazdasági teljesítőképességének a
függvénye.

Ehhez képest a magyar kormány lezárat
egy egész ágazatot, gazdasági segítség-
ként pedig azt javasolja az érintett vállalko-
zásoknak, hogy vegyenek fel hitelt a műkö-

désükre. Gyakorlatilag az állam a járvány

elleni védekezés gazdasági költségeit így

telies egészében a bezárásra ítélt vállalko-
zásokkal f izetteti ki, miközben az állami hoz-
zé4árulás elenyésző.

Valós gazdasági segítségként a béfiámo-
gatással és a bérre rakódó közterhek elen-
gedésével számolhatunk. Ennek a támoga-
|ásnak az a íeltétele, hogy teljes munkaidős
állásban maradjon az alkalmazott, akinek



ő oHmánlolvasókkal?
gépelésén, esetleg melléütésén múlik,
hogy pontosan rögzítik-e a neveket és
más adatokat,

Karácsony után még egy módosítás tör-
tént. Egy kormányrendeletben úgy halároz-
tak, hogy a rögzítendő személyes adatok
nagy száma miatt csak olyan okmányol-
vasó fogadható el, ami nemzetbiztonsági
minősítéssel rendelkezik. A rendelet to-
vábbra is azt jelezte, hogy majd a turisztikai
ügynökség honlapján fognak megjelenni
a részletek és az elíogadott készülékekről
szóló listák.

A Magyar Turisztikai Ügynökség honlap-
ján közben lista ugyan nem jelent meg, egy
új programról szóló előzetes beszámoló
azonban igen. Megtudtuk, hogy a digitális
okmányolvasók használata lesz a V|ZA
program, ami a Vendég lnformációs Zárt
Adatbázis rövidítése. A cikk szerint aY|ZA
április elsején indul, bár ennek a dátumnak
semmilyen jogszabályi háttere nincs a mai

napig, A Magyar Turisztikai Ugynökség en-
nél bővebb tájékoztatót a mai napig sem
közölt,

Tény, hogy az okmányolvasóval kapcso-
latos kötelezettségek akkor jelentek meg,
amikor a 1árvány miatt bezárták a szállás-
helyeket. Vendégek nincsenek, a házak
üresek, a vá|lalkozók pedig talán egészen
más területen igyekeznek némi bevételhez
jutni, s nem sok alkalmuk lenne most új
technikát próbálgatni. lgy jogszabályi felha-
talmazás nélkül is hónapokat csúszik az új

eljárás kötelező bevezetése. Majd próbál-
kozhatnak vele a korlátozások visszavoná-
sa után, talán áprilisban, vagy májusban,

Lehet, hogy elég lesz egy
a!kalmazás

ldőközben felmerült egy olyan lehetőség is,
hogy valószínűleg nem is lesz szükség kü-
lön készülékre az előírásokteljesítéséhez.

Meg nem erősített információk szerint
egy olyan program készül, amit egyszerű-
en okostelefonra telepíthetünk, s annak ka-
meráján át olvassuk be az adatokat. Nem a
készülék lesz az okmányszkenner lényege,
hanem a telefonon íutó program, ami a ka-
mera képéből kinyeri a szükséges adatokat
és továbbítja a Vendégem programba,

Ha ez a meglévő előírások alapján,
nemzetbiztonsági hitelesítéssel rendel-
kező programmal megvalósítható, akkor
ez lesz a legolcsóbb és a legegyszerűbb
megoldás. Nem kell új eszközt vásárolni, s
a rendszer pillanatok alatt használatba ve-
hető lesz majd.

Egyelőre tehát nem kell új eszköz vásár-
lására gondolni, nagyon valószínű, hogy
ennél sokkal egyszerűbben oldódik majd
meg a probléma. Pontos tájékoztatásra
azonban valószínűleg március végéig, áp-
rilis elejéig várnunk kell,

Nagy Csaba

A javaslatcsomagot készítő öt szervezet
a következő volt: Magyar Nemzeti Gaszt-
ronómiai Szövetség, Magyar Vendéglátók
lpafiestülete, Pannon Gasztronómiai Aka-
démia Egyesület, Stílusos Vidéki Éttermi-
ség, Szerintük a következőkre lenne szük-
ség a vendéglátó szakma túléléséhez.

. Bértámogatás, Az eddigi támogatást
váltsa fel egy valódi 75%-os bértámo-
gatás és teljes, azaz mind a munkavál-
lalót, mind a munkáltatót érintő adó- és
járulékmentesség 2021 januárjától
egészen a működési tilalom végéig, A
támogatás maximális összege a mini-
málbér 225oÁ-a legyen.

. Felszolgálási díj. A bértámogatással
érintett munkáltatók kaphassák meg
a bérlámogatás ideje alatt a 2019-es,
azonos havi íelszolgálási dlnak meg-
felelő összeget. Cél, hogy ezt szétoszt-
hassák a dolgozók között munkaviszo-
nyuk további megőrzése érdekében.
A bérelemként adózottan kifizetett fel-
szolgálási d1 a munkavállalók munka-
bérének jelentős részét képezte.

. Bérleti díjak. Minden egyes olyan
hónapban, amikor állami vagy önkor-
mányzali ingatlanban lévő bérlemé-
nyek után jogszabályi rendelkezés
alapján nem kell bérleti drlat íizetni,
a nem állami vagy nem önkormány-
zati tulajdonostól vendéglátás céljára
bérelt ingatlan után a vállalkozás tá-
mogatásként kapja meg az igazollan
megfizetett bérleti díj ,l00%-át és a
rezsiköllségek 50%-a. A többi hónap-

ban a bérleti díj és rezsi fele legyen a
támogatás.

. Bértámogatás a nyitást követően. Az
újranyitást követő 6 hónapon keresztül a
vállalkozás kapjon 50%-os bértámoga-
tást, mellette a bérekre adó- és járulék-
mentességet. Erre azért, van szükség,
meft a működés újbóli beindítása időt és
befektetést igényel, s rövid távon nem
várható a korábbihoz hasonló szintú bel-
földi és nemzetközi turizmus. A gazdasá-
gi visszaesés miatt is alacsonyabb vásár-
lási és fogyasztási hajlandóság várható.

. Kitelepülés. Tegyék lehetővé, hogy
ingyenesen lehessen asztalokat, szé-
keket elhelyezni, fogyasztás és kiszol-
gálás céljából kitelepülni a vendéglátó
üzletek előtti területeken, parkolóhelye-
ken a biztonságos távolság betar.tása
érdekében. Biztosítsák a közterület in-
gyenes használhatóságát abból a cél-
ból, hogy a vendéglátóhelyek nyitott tér-
ben, minél nagyobb távolság betarlása
mellett tudjanak szolgáltatni. Az tgy
rendelkezésre bocsátott közterületek
és a teraszok után ne kelljen közterülel
használati díjat fizetni 2021 -ben.

. Gyorsítsák és egyszerűsítsék az en-
gedélyeztetést. A teraszok használata
és a teraszok árnyékolását és íedését
célző szerkezetek engedélyezése gyor-
sított eljárásban töfiénjen (például, ha a
kérelem benyújtásától számított 8 na-
pon belül nem érkezik válasz, az enge-
d.ély megadottnak legyen tekintendő),

. Osztönözzék a íogyasztást. A vállal-

aqk
ry-

kozások vendéglátóhelyi és rendez-
vénytartási fogyasztásának ösztönzé-
sére töröljék el a reprezentációs adókat
és járulékokat.

. Kiesó árbevétel pótlása. Térítsék meg
az érintett cégeknek a kieső árbevétel
egy részét a veszteségek enyhítésé-
re, illetve az újrainduláshoz szükséges
többletköltségek fedezésére. Ennek
összege lehetne a 2019-es valamint a
2020-as és 2021-es árbevétel különbö-
zetének a 20%-a, ha az összehasonlí-
tandó időszakok között legalább 50%-
os visszaesés van. A bevételpótlásra az
legyen jogosult, aki legalább a 2019-es
létszám 7 5%-a megtaftotta,

. A kötelező zárvaIarlás után a íőétkezé-
sek idején ne korlálozzák a nyitvatar-
tási időt.

A javaslatcsomag forrása a Magyar Ven-
d ég l átó k l pa ríe stü lete F acebook- o l d al a.

Nagy Csaba



EUött a lussű ós í"ontartha
Egyelőre csak találgathatunk, hogyan változik a turizmus a
iárvány hatására. Az elmúlt év azonban bebizonyította, hogy
van élet a tömegturizmuson túI. Sokan rájöttek, hogy lehet
ráérősebben is utazni. A köztudatba egyre jobban kúszik
be a lassú és íenntartható turizmus fogalma. Ez pedig hosz-
szabb távon a íalusi turizmus íellendülését is jelentheti,
A lassú turizmus (slow tourism) nem va-
lami új mozgalom, évek óta létezik már,
csak eddig nem volt igazán vonzó. Ennek
ugyanis az a lényege, hogy kevesebbszer
utazunk, ezt fenntarlhatóbb módon tesz-
szük, és kellő időt szánnunk az adott cél-
pont megismerésére. Vagyis elmerülünk a
helyi kultúrában.

Egy ilyen utazásra viszont sokkal jobban
fel kell készülni. Eddig ez a turisták nagy
többségére nem volt jellemző. A nyaralás
általában az élmények habzsolásáról és
nem a lelassulásról szólt. Most viszont a
külső körülmények kényszerítik rá az em-
bereket arra, hogy kevesebbet uIazzanak.
Az elmúlt év során láthattuk, hogy elővi-
gyázatosabban indulnak feltöltődni és job-
ban elkezdtek érdeklődni a helyi kultúrák,

élmények, a régiók ízei iránL Ugy tűnik
tehát, hogy feléftékelődnek a hosszabb
kikapcsolódások, és népszerűbbé válik a
fenntaftható és lassú turizmus.

Visszavenni a tempóból

A lassú utazás a lassú élelmiszer moz-
galom (s/ow food) egyik elágazása, ami
Olaszországban kezdődött az 1980-as
években, tiltakozva a McDonald's római
megnyitása ellen. A mozgalom célja a
regionális konyha, a helyi gazdálkodás,
a közös étkezés és a hagyományos étel-
készítési módok megőrzése. Azőla ez a
kezdeményezés egy egész életformává
íejlődött.

A lassú utazás nem egy közlekedési
mód, hanem egy érzésvilág , ami az utazást

áthatja. A lassú utazónak nem számít az
idő, ő inkább megélni szeretné az élmé-
nyeket. A lassú utazás filozófié4a az,hogy
fontosabb egy kisebb területet, kultúrát
mélyebben megismerni, mint sok területet
rövid idő alatt felszínesen látni. persze ez
a gondolkodás furcsának hathat manap-
ság, amikor a sikerhez a gyorsaságot kap-
csoljuk. Minél gyorsabb egy eszköz, minél
gyorsabb a szállítás, annál jobb. Ha vala-
mi lassú, akkor azI gondoljuk, hogy ahhoz
nem kapcsolódik előny. Pedig ha valaki
a nyaralását is a megszokott, pörgős rit-

musában tölti, kimerülten fog hazatérni. A
lassú utazás során nincs rohanás, Egysze-
rűen csak bérelünk egy házat vagy apar1-
mant egy hétre, és biciklitúrákat teszünk
a környéken. Vagy meglátogatunk olyan
birtokokat, pincészeteket, hagyományőrző
kúriákat, kastélyszállókat, amiket az ere-
deti állapotuk szerint újítottak fel. A lassú
utazásba tafiozik az is, ha repülő, autó he-
lyett inkább vonattal fedezzük fel a vidéket,
a tájat,

A lassú turizmus tehát egy lelkiállapot,
egy életfilozóíia. A lassú utazó sajátos

Hogyan lterülhetiink e
Bár sok a szállásközvetítő oldal, az emberek nagy része még
mindig a Google keresó segítségével szervezi meg utazását,
és itt keresgél először a szálláshelyek, éttermek között. A
Google több eszközt is kínál arra, h9gy segítse a vállalkozá-
sokat az internetes megjelenésben. lme néhány gyakorIati
tanács, hogyan is kezdjünk bele.

Naponta mintegy 4,5 milliárd keresést indí-
tanak a Google-ben, ami a világ teljes kere-
sési forgalmának77 százaléka. Bár ebből
az ulazás és szálláskeresés nem olyan
nagy részt jelent, még így is hatalmas for-
galmat eredményez, A Google-ben igény-
be vehetjük a Google Cégem, a Google
Kereső és a Google Térkép eszközöket,
amelyek segítik vállalkozásunk internetes
megjelenését.

A Google Cégem segítségével a céges kár-
tyánkat tudjuk kezelni. Ez azt jelenti, hogy
ha a felhasználó rákeres a vállalkozásunk-
ra, akkor nemcsak a weboldalunk linkje
jelenik meg, hanem egy külön kártyán, a
kereső jobb oldalán egy ismertetőt láthat
rólunk. ltt a cégnéven kívül megjelenik 360
fokos íotó, egy kis térkép és cím, telefon-
szám, nyitvataftás, értékelések, kérdések
és egyéb információk.

A Google Cégem felületen ingyen regiszt-
rálhatunk. Ezt akkor is érdemes megtennünk,
ha nincs saját weboldalunk. A regiszüáci-
óhoz szükség van egy Google fiókra, amit
regisztráció közben is léüehozhatunk. Ha
már van Google fiókunk, akkor kattintsunk a
bejelentkezés gombra. Ezután adjunk meg
minden adatot a vállalkozásunkróI. Lehető-
ség szerint mobiltelefonszámot adjunk meg.
A kategóriánál érdemes elkezdeni beírni a fő
tevékenységet, és az automatikusan feljövő
találatok közül kiválasztani a nekünk legjob-
ban megfelelőt. Töltsünk fel íényképeket is,
lgy könnyebben megtalálnak minket az ér-
deklődők! Végül ellenőrizzük az adatainkat!

A Google Cégembe csak ellenőrzótt vál-
lalkozások kerülhetnek. A regisztráció után
kapunk egy levelet egy ellenőrző kóddal a
regrsztrációban megadott címre. A Google
csak ennek a megadása uIán lislázza a vál-
lalkozásunkat a térképen. A regisztráció után
ne feledkezzünk meg adataink naprakészen
taíásáról!

Ha a felhasználó egy témára keres, mint
például "szállás Pécsen", akkor nem egy
szokásos találati listát kap, hanem egy
térképpel kiegészített felületet, A térképre
kattintva a Google Térképre jut. Ha a vál-
lalkozás itt megjelenik, az azt jelenti, hogy
a íelhasználó környékén egy népszerű üz-
letről van szó.

A felhasználó magán a térképen is ke-
reshet. Ez kicsit máshogy működik, mint
a keresőből való keresés, más módszer
szerint kerülnek listázásra a vállalkozások.
ltt sokkal nagyobb szerepe van a jól kezelt
Google Cégem fióknak, Ezen a íelületen a
keresést többször követi telefonhívás vagy
vásárlás. A felhasználó a különböző vál-
lalkozások között kattintgatva gyorsan fel
tudja mérni, melyik lesz számára a megfe-
lelő, Meghatározó ebben a vélemények és
a csillagok száma, a fényképek minősége
és a tarlalma.

A Google térképre több lépcsőben kerülhe-
tünk fel, Először jelentkezzűnk be a Google
Cégem webhelyre! A 1obb alsó sarokban
látni fogunk egy rózsaszín plusz gombot,
amire rákattintva megjelenik kéi opció:
Hely hozzáadása és a Helyek impofiálá-
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dik egy turista, ha egy bitlokon, egy vidéki
kúriában vagy egy kis parasztházban tölt
el egy hetet. A vendég felveheti a ház Iu-
lajdonosának és környezelének életritmu-
sát. Akár minden reggel friss zöldségeket
vásárolhat a termelői piacról vagy a gazda
kerljéből, kirándulhat bicikIivel kedvére a

életmódot folytat utazás közben, ez kü-
lönbözteti meg az átlagos turistától. Távol
a tömegturizmus mozgalmas ritmusától, a
lassú utazó elmerül a helyi kultúrában,

Minőségi élmény
a falusi turizmus keretében

A lassú utazó minőségi élményre vágyik,
Kapcsolatot teremt a helyi emberekkel, ki-
próbálja a helyi termékeket és a hagyomá-
nyos ételeket, finomságokat. Kerüli a nagy
turisztikai helyeket, kisebb éttermeket láto-
gat. Felkeresi a kis piacokat, a helyi keres-
kedőket. A lassú utazás tanulás is egyben.
A turista nemcsak meglátogatja a turisztikai
helyszíneket, hanem megismeri a kultúrát,
az embereket, a szokásokat, így erőtelje-
sebb élményben lesz része.

Ene a fajta vendégigényre jó megoldást
nyújthat a íalusi turizmus, különösen most
egy járványhelyzetben. ltt biztosított az el-
különülés, a biztonság, a rugalmasság. A
kisebb szálláshelyeken nem hemzsegnek
százával az emberek, ugyanakkor ma már
egyre vonzóbb szolgáltatásokat nyújtanak.
Egészen más utazási élménnyel gazdago-

környező falvakba és birlokokra, nyugod-
tan felfedezheti a környék építészetét. Sőt
van, ahol íőzőtanfolyamokat, kézműves
foglalkozásokat is szerveznek a vendégek
számára.

Rengeteg lehetőség rejlik tehát a íalusi
turizmusban, amivel érdemes foglalkoz-
nunk, hiszen egyre nagyobb igény mutat-
kozik a ráérősebb, komótosabb nyaralások
iránt. Ráadásul nagyon sok előnye van
annak, ha egyre többen vesznek részl a
közösségi életben és a helyi javakat fo-
gyasztják. Az elmaradottabb régiók például
íelzárkózhatnak, a hagyományok jobban
fent maradhatnak, hosszabb távon pedig
mindez a íenntaftható fejlődést is jelentheti.

SzilágyiKatalin
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sa fájlból. Válasszuk ki a Hely hozzáadá-
sát. A keresőmezőbe írjuk be a címünket,
és végezzünk egy keresést. Ha még nem
szerepelünk a térképen, akkor hibaüzene-
tet kapunk, hogy nincs ilyen a térképen.
Az üzenet alatt pedig látni fogunk egy ilyet:
Szeretném megadni az összes céginfor-
mációt. Töltsük ki a felugró űrlapot, és in-
nen már csak követni kell az utasításokat.

A Google első találati oldalára nem egy-
szerű bekerülniük a szállásoknak, Nem is a
konkurens apaftmanok, szállodák, vendég-
házak a fő versenytársak, hanem a külön-
böző szállásközvetítő porlálok. Ezek gyak-
ran megelőzik az egyes szálláshelyeket a

keresőben. Anders Tamás online marke-
ting szakéfiő úgy véli, egy szálláshelynek
kétíéle találati típusra fontos megjelennie,
Az egyik, amikor magára a vállalkozás ne-
vére keresnek rá, a másik pedig, amikor
meghatározó kulcsszavakra keresnek. - A
Google arra törekszik, hogy a legjobb infor-
mációt adja a feltett kérdésekre. Magára a
névre a legpontosabb találatnak a szállás
saját weboldalának kell lennie. Ha nincs
nagy technikai hiba az oldalon (például,
hogy nem mobilbarát, vagy túl lassú), és a
tatalom is rendben van (a szállásról min-
den információ megtalálható), akkor a szál-
lás saját weboldala kerül az első pozícióba
- magyarázza a szakember.

Ahhoz, hogy a szálláshelyünk bizonyos
kiíejezésekre előrébb jelenjen meg a talá-
lati listán, gondozott webo|dalra és folya-
matosan bővüIő és tervezett taftalomra van
szükség. - ltt ne csak a városnév és szál-
lás kifejezésekre gondoljunk, hanem ve-
gyükhozzá a szolgáltatásaink listáját is. Az
első találati oldaléft meg kell küzdeni, ezér1
ne rövidtávon gondolkodjunk! Minimum fél
éves munka, hogy ez beinduljon. A hatása
viszont hosszútávon sok látogató és fogla-
lás lehet - fogalmazott Anders Tamás.

A szakember szerint íontos, hogy techni-
kailag kiíogástalan legyen a weboldalunk.
Vagyis amellett, hogy felhasználóbarát, a
Google is lássa a tartalmát. Legyen átlátha-

tó, számítógépen és mobiltelefonon is jól ol-
vasható. Ha egy jó oldalszerkezetet tudunk
kialakítani, akkor az az egész webes meg-
jelenésünkre kihatással lesz. A felhasználói
élmény is befolyásolja a találati rangsor1, így
a jó navigáció jobb pozíciót is jelent.

- Figyeljünk oda a tartalomra is! Sok-
szor találkozom kevés és ritkán frissülő
tarlalommal. A tulajdonosok úgy gondolják,
hogy úgyis magától érletődőek egyes dol-
gok, és elég felsorolásszerűen feldolgozni
a témákat. De ez nem így van. Ha a kör-
nyékről és a szállásunkról, szolgáltatása-
inkról írunk, akkor ezeket a lémákat érzé-
keli a keresőóriás. Amikor pedig jobban,
rendezettebben írunk ezekről, mint a ver-
senytársaink, akkor jobb pozícióba is kerü-
lünk. Sose felejtsük: amiről nem írunk, arra
meg sem fogunk jelenni - hangsúlyozza
Anders Tamás.

Emellett blogokban, utazási beszámo-
lókban és turisztikai témájú oldalakon is ér-
demes megjelenni, amelyek hivatkoznak a
weboldalunkra, Minél több helyen szerepe-
lünk, annál jobb. Mutassuk meg szöveges,
képi és videós anyagokkal a Google-nak,
hogy mit adunk a vendégeinknek. Minden
szolgáltatásunkat, paraméterünket. Így he-
lyes választ adhat az embereknek, ami azI
jelenti, hogy érdemes lesz nekik megmu-
tatni a szálláshelyünket.

Szilágyi Katalin
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A jövőben egyre több idősebb vagy íogyatékossággal 1lő ...
vehdégre száiní'ttratunk, akiknek a íogadására íe_l kell készül_
ni. NőFet azoknak a száma is, akik az egészségük megőrzé-
se érdekében utazn ak. Az akadálymentes, szenior és egész_
ségturizmus sok lehetőséget rejt magában, érdemes ezért
ezeken a területeken is képezni magunkat.
Az elmúlt években már érzékelhető volt

hazánkban is, hogy átalakul, bővül az uta-

zóközönség. Ma már sok 65 év feletti idős
ember él aktív életet, A íogyatékossággal
élők közül is egyre többen ;árnak üdülni, ki-

kapcsolódni. Mind nagyobb tehát a kereslet
az idősbarát, valamint az akadálymentes
szállások és szolgáltatások iránt. Nem be-
szélve anól, hogy sokan az egészségükja-
vításáért, megőrzéséérl kerekednek fel. lgy

a turizmus helyreállása után egyre nagyobb

A járvány okozta bizony-
talanság nemcsak ne-
künk jelent kockázatot,
hanem a nálunk íoglaló
vendégeknek is. Megol-
dásként olyan ajánlato-
kat érdemes kidolgozni,
amivel nem szolgáltatjuk
ki magunkat, de a ven-
dégnek is garanciát ad
arra, hogy nem veszíti el
a pénzét.

Az Egészségügyi VilágszewezeI 2020.
március 1 1-én világjárványnak nyilvánította
a koronavírus-lárványt. Ettől kezdve senki
nem hivatkozhat arra, hogy az utazással
kapcsolatos kockázatokat nem látta előre.

Az uniós jogszabályok szerint vendége-
inket tájékoztatnunk kell a foglalás feltéte-
leiről. Ebben arra is ki kell térnünk, hogy
milyen következményekkel járhat, ha a fog-
lalásukat a járvány miatt lemondják, vagy
ha azt nekünk kell törölni,

Vigyázzunk arra, hogy tisztességtelen-
nek minősülhet az a kikötés, ha járványhoz
köthető lemondáskor a teljes szálláskölt
séget megíizettetjük a vendéggel. Azaz
lemondási feltételként nem kérhetjük, hogy
fizesse ki a szállás telles díját. Ez tisztes-
ségtelennek minősített íeltétel, és ilyen

esetben a vendég nem köteles betaftani a
szerződés vállalásait

Legyünk rugalmasak!
Most sokat veszíthetünk azon, ha a fogla-
lási íeltéielekben nem vagyunk elég rugal-
masak, mert nem minket választanak majd

szerepet kap majd az egészségturizmus is.
Ezeken a területeken azonban még

mindig vannak tudásbeli hiányossága-
ink, és fejlesztésekre lenne szükség a
szálláshelyek részér.ől. Ebben segít a
Magyar Turisztikai Ugynökség (MTU) e-

learning weboldala, ahol számos érdekes
tananyagot találunk ezekről a területek-
ről (bit.ly/turizmusakadémia). A képzésekre
ingyen regisztrálhatunk, és könnyed stílus-

ban, játékosan saiátíthatjuk el a tudást on-

line formában, A kurzusokat vizsga zárja,
amiről oklevelet is kapunk.

A tananyagokat témákra bontották, (9y

valamennyi célcsopotlot külön-külön meg-
ismerhetlük, Képet kaphatunk arról, milyen
utazási szokásai vannak az idősebb kor-

osztálynak, a fogyatékossággal élőknek,
mi motiválja őkeIaz utazások során, miket
részesítenek előnyben, milyen turisztikai
termékeket keresnek, milyen elvárásokat tá-

masztanak egy szálláshellyel szemben.
Fontos tisztában lenni azzal, hogy az

akadálymentes turizmus azt ielenti, hogy
olyan szolgáltaiásokat nyújtunk, amelye-
ket mindenki egyenlő módon el tud érni. A
képzésen ismereteket szerezhetünk arról,

hogyan segíthetiük a mozgáskorlátozott,
hallássérült, látássérült embereket, kisgyer-
mekeseket, tanulási nehézséggel küszkö-

a turisták. Nézzük, milyen lehetőségeket
érdemes íelajánlanil

Lehetóség az újraíoglalásra

Lemondáskor vendégünknek felajánlhatjuk
a díjtalan újrafoglalás lehetőségét.

Előfordulhat azonban, hogy ő az elma-
radt időpontot a csúcsszezonban pótolná

be. Ezzel mi nem járunk jól, így mindig ha-

íározzukmeg, hogy az újrafoglalási lehető-

séget milyen feltételekkel adjuk! Például a
csúcsidőszaki foglalásért az év tetszőleges
időszakában foglalhat újra. Aki azonban
idényen kívül foglalt, annak az újrafoglalási
lehetőséget is az idényen kívül adjuk, Al-

kalmazhatjuk azt is, hogy sávokkal jelöllük,

milyen időszak helyett milyen másikat vá-

laszthat. De kiköthetlük azt is, hogy ha a le-

mondott helyett drágább időszakot választ,
akkor a különbözetet rendeznie kell.

Adjunk utalványt!
A foglalási díj visszatérítése helyett fel-

alánlhatunk utalványokat is. Ezt a foglaló
tetszőIeges időpontban és időtafiamra
használhatja íel, az utalvány éftékének
megfelelően.

Azt is megtehetjük, hogy a felajánlott

utalványt nem kötjük személyhez, így még

* *
*

*,

*;x

nagyobb mozgásteret adunk a íelhaszná-
lásra.

Ezekkel az eszközökkel elérhetjük, hogy
vendégeink ne lemondják, hanem csak
elhalasszák az uIazásukat. lgyekezzünk
minél előnyösebb ajánlatokat is összeállí-
tani| Az előIeg mérléke, a törlés feltételei,

az újratoglalás mind olyan tényező, ahol
rugalmasságot kell tanúsítan unh"ar" 

ré,



dőket, hogyan készüljünk fel a fogadásukra. ;

lzgalmas héma az egészségturizmus is. i

lde tarlozik az orvosi turizmus, a gyógytu- l

rizmus, valamint a wellness. Ézekről kapunk ;

i ÍÍleddig €rv€rry€í
!

il lrilzil[ilil I0/o-0í iíla?
Ré9i aránytalanságot orvosolt a kormány, amikor
íebiuártól 5 százalékra csökkentette a kiszállított vagy
elvitelre kért ételek áláiár. De vajon meddig marad a
kedvezményes adómérték? Számol hatu n k,e ezzel a

egy nemzetközi kitekintést,^T9"':dl"*l i veszélyhelyzet utáni időkben is?
mely kezeléseket veszik igénybe a leg- :

gyaÍ<rabban a vendégek, aiorvosi turisták i l rretynen íogyasztott ételek áíáját 2018-ban termi szolgáltatás htlán nem tudták a kedvez-

[Óoig milyen beavákozásokat keresnek i csökkentetteá kormány a kedvezményes 18 ményes áfát alkalmazni, azok most kiszállÍtva

Maglarorvagon. Az egészségturisztikai kí- i százalékos kulcsról 5 százalékra, Gyakorla- sem számlázhatnak kedvezőbb adókulccsal.

nááiegyikfo-ntos elemé itthoria gyógyvízre ; tilag a kedvezmény bevezetése óta újra és Égy Pizza az étteremből kiszállítVa 5oÁ áÍás,

épülő Űizmus. Erről és a gyógiúenóogek i rilrá etOtorOuló kérdés, hogy alkalmazhat- az éttermi rész nélkül működŐ, csak kiszállÍ-

eivárásairól is hasznos ismdótót<nez jutha- i ;Út<-e a kedvezményes kulcsot a kiszállított tással dolgozó Pizzériáből házhoz szállítva

tunk az online képzésen. i ételekre is, vagy csak a helyben fogyasztás- viszont 18% most is. (AtúlnYomÓrészt lisztből

Szilágyi Katatin 
: iffi§,X:,rr":jí,flf.,.,r:,[JiltríJ,J1,.1 

-'i,$':f!,§x'í,iJfiTÍi,.j'ilii];Í"J"j,

II0 gyan iu áiötiüli, i i,j#;ghíl{iifi}ifípfil?jfr $ilfl*i,,;;1;q$í 
p#,,j#i

houy milyen céllal i l*finlöi?llJr,É],lix:iJ,T?:?p,á, ffiHilili!.,íftlififfil:l-Tf'*:ffi;

érkezett avendéu? i íiJ,íh:ffi[n,ií"#il],i{il[}}i,ij i::il,l,áif;lJ'ííií';,;;'ííF}ö,i;1lí
i Xotni a palackba. ..ffi helynek a fenntar-

A korlátozások ideie alatt kizáró- l n 
'r,i.ráritá'. 

i,áili fiffit € liP taóa, az evőeszkö-
lag munkavégzési, üzleti, oktatási i felfokozott igény
céllal érkező vendégeket íogadha- i akkor sem-fo!

zök biztosítása, a
szalvéta, a takarítás

tunk, Ezt a vendégn-ek keII igazol- i eltűnni, amikor l§§*:= §§ § E étkezés után, az,asztal

niaegymunkáItaúipapírrailamitiújamegnylthat-!t*Hffi::.%leszedéseob;,^l^uátkeiiadnia.F-F'.---'---.--i!3:3ffiffiTf;!ffiFé%.'xffiI'.",l,'H]
Jelenleg csak üzleti, gazdasági, oktatási i lyet<. §l § m §§ szélhetünk szol_

céllal éirkező vendégelitartózkÖdhatnak a i A megváltozot, 1=*._1*] § §§ _;' gáltatásról,

szálláshelyeken.ldótartoznakaMagyarit<orülményet.h.'§#§§,ANiVeme'g:
Honvédség és a rendvédelmi szerveti'ál_ i a kormááy ué_ H§ffi § W határozása,szerint

lományába tartozó személyek, továbbá az i gül csak az első nem nyújtanak étter-

'i

ü

egészóégtigyi dolgozók is, ha szolgálatot i korlátozások után mi szolgáltatást a talPonállók, lángossÜtők,

teilesiten-eráz ado"tttelepüiésen. : nyolc hónappal nyújtott először segítséget. pecsenYézők sem. Tehát nem adózhat ked-

Rnrroz, hogy szállásadóként ennek a i Akiszállított ételek áfáját is 5%-ra csökken- vezményesen azahely, alol-a NAV meg-

jogszabáiyi eTÓirasnat< megfeleljünk, iga- i tettét< , ÉA a 2020. november 14-én kiadott fogalmazását idézve - a he|Yben fogYasáás-

)o'ini kelli hogy a vendég-munt<avégiés i +galzozo-askormányrendelettettelehetővé. hoz legfeljebb pult vagy,,kórbefutó deszka"

céljából tartoit<ooit< nálun-k. Ezt a dóku- , Ez azonban egyértelműen veszélyhelyzeti biztosított. Ez szerintÜk nem tekinthető ÚgY,

mentumot a vendégnek kell magával hoz- i intézkedés, azaz akiszállíIás kedvezményes hogy itt a fogyasztást segítő egLréb szolgál-

nia. Ebben a munliáltatóla, cégó igazolja, ; atalacsakakihirdetettveszélyhelyzetvégéig tatások lennének túlsúlYban. Elfogadhatók

hogy milyen okból kíván me§szátIni, Az i marad éruényben. viszont a PlázákélkezőhelYei, akkor is, ha az

igátasonÍelkelltÜntetnia7á|lalkozáslimétkezéshezhasználtszékek,.asztaloknema
óunkahelyadatait,aszálláshelyadatait,i@vendéglátóhelysaját,közvetlenfenntartásá-
és azt, hógy hányan, milyen időtarlamig i ban állnak.

tarlózkodna-( a száttásnelybn. Erre a célrá i Fontos látnunk, hogy mire érvényes az 5 Úgyeljünk arra is, hogY a kedvezménYes

bármilyen okirat, igazolás'elfogadható, ami i százalékos áfa. Csak arraazétel- és italfor- áfakulcs csak az ételekre és a helYben ké-

alátámasztja ezi,-tuton forma-nyomtatvány i galomra lehet érvényesíteni, ami éttermifel- szülŐ., nem. alkoholos italokra terjedhet,ki,
;vnincs. i Ózolgálással is a kedvezményes csopoftba magára a kiszállításra már nem, Ha tehát

Fontos, hogy az eredeti igazolást leg- i tartoina. Csak akkor lehet érvényesíteni, ha megbo_ntva számoljuk a szolgáltatást, és

alább a vendé§ ot tartózkodáóának az idÓ- i a kedvezményes áfához elvárt szolgáltatás külön fizeti a vendég az éte]t és a kiszállítási

jére őrizzükmég, mert a hatóság ellenőriz- i teltételeit a korlátozások előtt is biztosítani díjat, akkor ez utóbbii eltérő áfakulccsal kell

heti. Szitá§yi Katatin i tudtut<. Ez azt ielenti, hogy akik korábban ét- számláznunk (27"k,kal\. Nagy Csaba



Magyarországon nincs alkoholtilalom, mégis büntetésre
száúíthat az, aki a boltban megvásárolt vagy a vendéglóbőI
,,elvitelre" kért alkoholos üveget rögtön felbontja és az üzlet
elótt megissza. Mire hivatkozva bírságolhatják meg a vevőt
és akár a vendéglátóhely tulaidonosát is?
Élelmes nép vagyunk, nincs olyan kiskapu,
amit meg ne találnánk, ha ki akarluk kerülni
az előírásokat. Az alkohol iránti vágy nem
kicsi hajtóerő - így nem csodálkozhatunk
azon, ha a kocsmák népe bármit elkövet a
napi kisfröccs vagy néhány sör megszerzé-
se érdekében.

November óta folyamatosan érvényben
vannak a szigorított járványügyi előírá-
sok Magyarországon. Az éttermek, büíék,
presszók, cukrászdák zárva iafianak, ételt
csak elvitelre adhatnak vagy kiszállítanak.
Az azonban elég tág megfogalmazás, hogy

,,elvitelre". Lássuk be, ezt a jogszabályok
sem pontosítják. lgy sokan úgy éfielmezik
az előkást, hogy minden elvitelnek számít,
ami már az üzlel ajtaján kívül töfiénik. A
vendéglős elvitelre adja ki az italt, aminek
igazolására csak felbontás nélkül, zát1,

gyári csomagolásban ad ki bármit is a ve-
vőinek. Azzal viszont már nem foglalkozik,
hogy mi törlénik az ajlón kívül. Márpedig

1ónéhány üzlet előtt kialakult a helyben fo-
gyasztásnak egy sajátos formála: ahogy a
vevő megkapja a palackot, már bontja is
fel, s a vendéglő vagy bolt előtt az utcán
rögtön elfogyasztja a vásárolt italt.

Nem okoz nagy meglepetést, hogy a
hatóságnak nem tetszik ez a megoldás,
és hamar megtalálják az eszközt, amivel
visszaíordítható lesz ez a gyorsan terjedő
szokás.

Az alkoholfogyasztás tilalmára nem min-
dig hivatkozhatnak. Magyarországon nincs
általános alkoholtilalom, nincs közterületi
alkoholfogyasztási tilalom sem. Ezt általá-
nos jelleggel még most, a veszélyhelyzet
alatt sem vezették be néhány nap kivéte-
lével, A karácsonyi időszakban volt ilyen
rendelet, december 24. és 1anuár 3. között.
Ez idő alatt közterületen tilos volt szeszes
italt íogyasztani az ország egész területén.

Önkormányzati rendeletek tiltják a
közterületi alkoholíogyasztást

A közterületi alkoholfogyasztás korláto-
zásának a joga az önkormányzatokat il-

leti, és egyre több helyen élnek ezze| a
lehetőséggel. Az elmúlt 4 év során 140-
150 önkormányzat hozott ilyen jellegű
tiltó rendeletekeI, azaz ez a szándék
nem csupán a járványügyi helyzethez
kapcsolódik. A rendeletet alkotó önkor-
mányzatok között szép számmal találunk

néhány százíős kis falvakat és nagyobb
városokat is, Az általános irány az, hogy
mindenütt tiltják az alkohol fogyasztását,
kivéve az érvényes közterület-használati
hozzájárulással, szerződéssel rendelke-
ző vendéglátó egységek teraszain és a
rendezvényeken.

A közelmúltban például a békési Mező-
kovácsháza került egy ilyen intézkedéssel
a figyelem középpontjába. A kisvárosban
tavasz elejére annyira kezelhetetlen mér-
tékű lett a szabadtéri italozás, hogy a pol-
gármester teljes szesztilalmat rendelt el. A
községben már nemcsak pár emberről volt
szó, akik a boltbót kilépve egyből felbontot-
ták a pálinkásüveget, hanem járdán íetren-

- - 
;;";;;- o|rnf,*^relvitellel l

Hasonló dilemma alakult ki márciub 8. után a bezárásra kényszerített üzletek műkö- -

désével kapcsolatban. A kereskedők is igyekeztek kihasználnl a kiskapukat. Az üzlet l
helyben nem árusíthatott, a kereskedő azonban interneten tovább kínálta áruját. A vevő 

;
interneten rendelt, mald a valódi bolthoz ment átvenni az áruI. ltt jött a hatóságot is '
érdeklő kérdés: átadhatja-e a bolt az interneten rendelt árut a vevőnek a kötelező zarva I

'"ffáJX]';o,óbálkozás szerini a bolt nem volt nyitva, csak átvevőpontként működött, 
l

hiszen azt nem tiltotta meg a rendelet. Mások utc'ai átadással próbálkoztak: ha már az I

üzlet nem lehet nyitva, akkor az üzlet előtt, közterületen adták át a terméket a vevőnek, 
;

azI már nem korlátozza a rendelet.
.lágirag egyik megoldás sem igazán jó, s valójában nincs is olyan jogszabály, ami I

alapján á kÓrOOst ei lehetne dönteni, Nem tisztázható, hogy érlékesítésnek számlt-e, ;
rra á bolt ajtajában átadjuk a terméket a vevőnek. A kormány álláspontja szerint, ha az .
üzlet nem Íarttrat nyitva, akkor annak területén átvevőpont sem üzemelhet, Ha pedig a !

közterületen, a bolielőtt akarnáátadni a kereskedő azárul, ahhoz a közterület haszná- 
1

latára szóló engedélyre volna szüksége, tehát ez sem jogszerű megoldás.
A helyzet aionbaÁ nem ónnyire elyszerű, me1 ezetinek a vélöményeknek egyike l

sem veiethető le pontosan a jogszabályok alaplán. ltt is azzal van dolgunk, hogy min- ;

denki a maga érdeke alapján érlelmezi az egyébként sok homályos pontoi nyitva hagyo 
,jogszabályokat.

gő, randalkozó részegekkel teltek meg az
utcák.

Hasonló szigorról mostanában más tele-
pülésről nem érkeztek hírek. Ezek azinIéz,
kedések nem szaporodtak meg túlságosan
a veszélyhelyzet alait. A települések csak
akkor nyúlnak a korlátozáshoz, ha a jelen-

ség tömegessé válik és tényleg a közren-
det veszélyezteti.

Felelós-e a vendéglátó?

Ennek ellenére, ahol a közIéri alkoholfo-
gyasztás kisebb-nagyobb csopotlokban
íelüti a fejét, ott mindkét fél számíthat a
hatóság közbelépésére. Mindkét tél - azaz
az ilaloző vendég mellett az ezt lehetővé
tévő, vagy csak elnéző vendéglátós ellen
is eljárás indulhat. Nincs olyan egyéftelmű
jogszabály, amire ezt alapozni lehet, így a
hatóság inkább csak keresi a megfele|ő pa-
ragraíusokat, ami alapján a vendéglőst is
felelősségre vonhatja. Egy március eleji hír

szerint pé|dául Budapest egy kerületében
23 íő Iartózkodott egy söröző előtt, amikor
a rendőrök közbeavatkoztak. Nyolcuknál
italt is találtak, amit a közeli sörözőben
vettek meg. Mivel ebben a kerületben ép-
penséggel tilos a köztéri italozás, ennek
alapján indult eljárás a tetien éfi személyek
ellen. A söröző tulaldonosával szemben
pedig azt vizsgálták, hogy megalapozott
lehet-e a közigazgatási eljárás elindítása
annak alapján, hogy lehetővé tette a sza-
báIy,talan magatanást.

Egy másik esetben az esti órákban fi-

gyeltek íel egy hasonló csoponra, szintén
a íővárosban. ltt még az alkoholfogyasztási
rendeletet sem kellett elővenni, meft a ki-
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járási tilalom megsérlése eleve magasabb
összegű bírságot eredményezett a csopon
tagjai számára.

lgazán országos hírűvé viszont a janu-
ári két erzsébetvárosi bezárás vált. Janu-
ár 22-én a Központ nevű helyet zárla be
a rendőrség 60 napra, majd osztott ki rá-
juk félmilliós bírságot (részben ennek az
esetnek a hatására szigorították utána a
bírságokat. Ma már legalább fél éves bezá-
rás járna ilyen esetben). A vendéglátóhely
előtt komoly sor alakult ki, a sorban állók
számár a,,e lvite l re" adlák az al koh o l os italt,
amit a vásárlók kivétel nélkül a közeli park-
ban fogyasztottak el. A rendőrség szerint a
hely megszegte a védelmi intézkedéseket.
Ez azonban nagyon is ellentmondásos állí-
tás volt, hiszen a rendelet szó szerinti elő-
írásait nem éfie sérelem. Nem történt az
üzletben helyi kiszolgálás, a vevők csak el-
vitelre kaptak árut, a fogyasztás pedig már
az üzleI hatókörén kívül történt.

Sajnos Magyarországon jellemző, hogy
a komoly hiányosságokkal megírt jogsza-
bályokat az egyes hatóságok érlelmezni
kezdik, majd jogerőre emelik saját értel-
mezésüket. Azaz olyasmit várnak el, ami
nincs benne a jogszabályban, de ők úgy
étlik, úgy alkalmazzák. A NAV rendsze-
resen folytat ilyen gyakorlatot: egyes sza-
bályos, jogszabályok által lehetővé tett
megoldásokat gyakran visszaélésszerű
joggyakorlatnak minősítenek és büntetnek
miatta. A rendőrség a Központtal szemben
is ezt a módszerl alkalmazta, s egyáltalán
nem biztos, hogy egy korrekt perben ez a
büntetés megállná a helyét.

A március 8-ától élő rendelkezések vi-
szont a közterületi alkoholizálás kérdé-
sében is új fejezetet nyitottak. Ma közterü-
leten mindenütt kötelező a maszk viselése.
Aki alkoholt fogyaszt, az iváshoz le kell
vegye a maszkot, tehát azonnal megsérti
a védekezéssel kapcsolatos szabályokat.
A szabálysértési bírság legalacsonyabb
összege 5 ezer forint, a maximum viszont
akár 500 ezer is lehet a hatóság döntése
alapján,

Olyan szabály ma sincs, ami alapján
egyéfielműen a vendéglőt vagy üzletet
tehetnék felelőssé a közterületi alkohol-
fogyasztásér1. A korábbi példák alapján
azonban óva intenénk attól bárkit, hogy ezt
a kiskaput alkalmazva próbáljon meg némi
forgalmat vinni az egyébként bezáft, üzle-
tébe. Túl nagy a kockázata. Ha a hatóság
rá tudja fogni a vállalkozásra, hogy meg-
séftette a járványügyi szabályokat, annak
íél év, egy év bezárás és egymilliós bkság
lehet a következménye.

Nagy Csaba

S o r o zat unkb un u turis xtika,
vendégláttís területén dolgozó

sxakemb erek tesznek .fel
egymúsnűk ű sz,akmút érintő

aktuúlis kérdéseket.
Mtírciusban aki vdlaszol és kérdez:

Flesch.Tamás, a Magyur Szdllocltík és
E tter mek S zöv ets ég ének elnö ke.

Mit tanultunk a iáruánubólp
,,Mire világított rá a koronavírus iárvány

a turizmusban, amit másképp kell majd csinálnunk,
ha újraindul az ágazat?"

Sok dologra rávilágított, de mi mindannyi-
an, akik a turizmusban dolgozunk, abban
bízunk, hogy ez a pandémia egy egyszeri
történet, és talán a mi életünkben többet
nem fordui elő. A forgalmat tekintve a több
éves csúcsok, kisebb visszaesések után nem
számoltunk egy teljes leállással. A járvány
rávilágított arra, hogy tulajdonosi, üzenrel-
tetői, bérleti oldalról oda kell figyelni arra,
hogy a korábbinál nagyobb tartalókokat kó-
pezzink, ami elég nehéz. Bármilyen komo-
lyabb esemény történik, tartalékkal jobban
kibírunk egy válságos időszakot.

A másik fontos dolog a rrrgalmas döntés-
hozatal. Tavaly még sokan bizonytalankod-
tunk, hogy mi legyen, hogyan csökkentsük
a költségeinket, küldjünk-e el dolgozókat.
Most már ezzel kapcsolatban van egy ta-
pasztalatunk. Ma már biztos másképp dön-
tenénk egy csomó dologban, mint ahogyan
azt íavaly márciusban, áprilisban vagy akár
őssze1 tettük.

Elkezdődött egyfajta gondolkodás anól
is, hogyan lehetne esetleg kevesebb em-
berrel, több technikával bizonyos felada-
tokat ellátni a turizmus-vendéglátás egyes
területein. Például a konyhai feladatoknál
a legmodernebb gépekkel ki lehet válta-
ni munkaerőt, vagy a recepción bizonyos
folyamatokat digitalizálni lehet. A szállo-
dákban megpróbálnak majd az online be-
jelentkezéssel élni, hogy minél több adat
automatiktlsan kerüljön be a rendszerbe, ke-
vesebb érintkezésre legyen szükség. A kö-
zösségi média és az online felületek pedig
az értékesítést alakíthadák át. Ez a folyamat
felgyorsulhat, de remélem, hogy az élő-
munka nagy részét ncm fog|a más pótolni,
hiszen a mi szakmánk mégiscsak az emberi
kapcsolatokról szól.

A járvány megmutatta azt, hogy bár a
mi szakmánk nem annyira tud távmunká-
ban működni, vannak olyan adminisztratív
területek - pénzügy, könyvelés, értékesítés
bizonyos részei -, amelyeket részben le-

het otthonról is végezni. Ezt most begya-
koroltuk. Korábban is probléma volt, de a
járványhelyzet felerősítette, hogy miként
tudjuk ezt az ágazaíot vonzóvá tenni, hogy
minél többen visszatérjenek, ezt a szakmát
válasszák. Ez lesz a legnagyobb kihívás,
hogy embereket toborozzunk a szakmába,
akik elvégzik a munkát.

Még nem tudjuk felmérni, hogy a Co-
vid utáni élet mennyivel lesz másabb, mint
előtte. Az alaphelyzet nem lesz más az
emberek szeretnek utazni, jönni-menni, ta-
lálkozni, jókat enni, szép helyeket látni. Ez
megmarad, a technikai részben lehetnek
változások. Egy biztos: aki nem lesz most
rugalmas, az elveszik az újraindulásnál. Bí-
zom abban, hogy átmeneti időszak lesz az,
amikor csak oltási könyvekkel lehet utaz-
gatni. De ehhez is európai uniós összefogás
kell. Egyelőre nem látom azt, hogyan lehet
ezt egységesíteni a különböző vakcinákkal
és elkópzelésekkel. De ha oltásigazolások
lesznek, akkor ehhez fogunk alkalmazkod-
ni. Megtanultuk az elmúlt egy év alatt, hogy
nekünk most mindenhez alkalmazkodnunk
kell, és rnindennek örülni kell, csak márjöj-
.jenek a vendégek. Szerencsére nincs pánik
a szálláshelyek többségénél. De nemcsak a
járványnak kell elmúlnia, hanem a pszichés
hatásának is. Idő kérdése amíg mindenki
megnyugszik, és feldolgozza, ami történt,
és hogy túl vagyunk ezen. Ezután tudunk
visszatérni egy olyan időszakhoz, amikor
mindenki racionális döntéseket tud hozni.
Bízom benne, hogy néhány év múlva hason-
1ó szintű turizmus állhat vissza, mint 2019-
ben volt.

Molndr Judittól, a Magyar Lltazási lro-
tldk Szövetségének elnökétől kérdezem:
Mit gondol, a szervezett beutaztató turiz-
musnak a járvány után milyen lehetőségei
lesznek, van-e léíjogosultsága? A pandémia
v á l t o z í a í o t í - e e z e n a.foly am a t cl tt'/

Szildgyi Katulin



M affiő lröltségc
A kiszállítási igények nö-
vekedése sokak számára
szükségessé tette, hogy a
korábbinál sokkal többet
használják munkahelyi célra
saját autójukat. Ha nemcsak
munkába iárásra, hanem
pé!dául ételkiszállításra is
használjuk a saját autót,
egyáltalán nem mindegy,
hogy el tudjuk-e számolni
az üzemanyagot és a többi
költséget. Osszefoglaltuk a
költségelszámolás legíonto-
sabb szabályait.

A személyautók költségeinek elszámolása
soha nem volt egyszerű dolog. Egy teher-
autót, buszt ritkán használna valaki ma-
gáncélra, így ezeknél nincs is sok gond a
költségek könyvelésével, A személygépko-
csik esetében viszont a NAv minden törek-
vése arra irányul, hogy elválassza a céges
használatot a magánhasználattól. Nehogy
az alkalmazott vagy a vállalkozó egy forint
költséget is elszámoljon olyan utakra, amik
nem egyérlelműen a vállalkozás érdeké-
ben voltak szükségesek.

Cikkünkben most olyan járművek elszá-
molásáról lesz szó, amik nem cégautók,
hanem magánszemélyek nevén vannak,
s a vállalkozás megnövekedett igényei mi-
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Vállalkozóként nem csak a vendégeinknek,

de tengeteg bonyolult elóírásnak is meg kell

íelelnünk, A iogszabály+engetegben mát

eligazodni sem könny( pláne megíelelni

azoknak. l{em csoda, hogy sokan bizonytalanok

abban, hogy mit, hogyan kellene csinálni,

Ügyíélszolgálatunkat azért hoztuk lótte, bogy

legyen hová íotdulniuk kérdéseikkel, legyen

szó egy úi iogszabályról, adózási ptoblémától

vagy bármi máyól, Es p.ersze azórt is, hogy

első kézból értesüliük az Ílnök gondjaitól, hogy

anól ílhasunk, ami valóban íontos.

att kell használnunk őket, például alka|mi
futárkodásra, étel kiszállítására használja
saját kocsilát a pincér vagy a futárként dol-
gozó vállalkozó.

Az üzleti célra használt személyautó
költségeit akkor is elszámolhatja a vállalko-
zás, ha az auíő egy magánszemély birto-

kában van. Az elszámolásban két nagyobb
csoportot különböztetünk meg:

- a munkába járás költségeinek elszá-
molása

- céges utak, kiküldetések elszámolása.
Ezek közül a munkába járás költségeivel

most nem foglalkozunk, csak a hivatali, üz-
leti utakkal.

A törvény szerint hivatali, üzleti útnak

számíthat minden olyan autóhasználat,
amire a vállalkozás tevékenységével ösz-
szefüggő feladat ellátása miatt van szük-
sé9. Csak azt nem sorolhatjuk ide, amit va-

lós tarlalma alapján csak látszatra lehetne
hivatali útként elszámolni. Sok ilyen van.

Például a cégvezető elszámolja kikülde-

tésként, hogy elmegy egy konferenciára.
Azonban a meghívó alapján megállapítha-
tó, hogy a kétnapos rendezvény programjai

zömmel szabadidős jellegűek, csak elvétve
akad közöttük tényleg szakmai taftalom.
llyen esetben a NAV nem is íogadja el ki-

küldetésként az utat, azt magánjellegűnek
minősítik.

Magánszemély kétféleképpen számol-
hatja el a költségeket, ezek közül kell vá-

lasztani:
- útnyilvántartás, vagy
- kiküldetési rendelvény alapján számol,
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Elszámolás kiküldetési
rendelvény alapján

A legegyszerűbb megoldás, ha kiküldetési
rendelvény alapján térítjük meg az auIó-
használat költségeit. llyenkor nem a tényle-
gesen felmerülő költségeket íizetjük ki, ha-

nem egy, a jogszabályok által előít1 álalár",

térítési díjat. Előnye, hogy nem kell számlá-
kat gyűjteni, és nem kell cégautóadót sem
íizetnie senkinek,

Alkalmazottunk számára a salát, vagy
kózeli hozzáIarlozólának az autólának a
költségeit tudjuk megtéríteni. Közeli hoz-
zátartozónak számít a íeleség, gyermek,

szülő, testvér így tehát az ő kocsijukra is
elszámolhatunk költségeket. Az autó tulaj-

donjogát igazolni kell, törzskönywel, Lízing
esetén elíogadható a lízingszerződés, köl-

csönszerződés bemutatása is.

A kiküldetési rendelvény gyakorlatilag

egy bővített útnyilvántartás lesz, Ebben fel
kell tüntetni, hogy az illető milyen céllal,
hová utazik (kiszállításkor a szállítási címet
adjuk meg), A kiküldetési rendelvénynek az
alábbi adatokat kell tarlalmaznia:

- az elszámolást készítő magánszemély
nevét, adóazonosító jelét

- a jármű gyártmányának, típusának
megnevezését, rendszámát

- az utazások céllát, időtaftamát, útvo-

nalát
- a futástellesítményt
- az utazás költségtérítését, a költségté-
rítés kiszámításához szükséges ada-
tokat (üzemanyag{ogyasztási norma,
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^ !_ hétköznap 8-16 között,

befizetésével le lehet tudni az adóíize-
tési köteleZettséget. Van azonban egy
követelmény, aminek meg kell felelni,
Egy vendégnek egy éven belül összesen
csak legfeljebb 90 napra adható szállás,
(SZJA 57/A §,/, Ez tehát egy éves korlát:

a szálláshelyen eltöltött napokat össze
kell számítani, akkor is, ha megszakítás

a 06-20/42-300-42.es

számon, vagy ílion e,maill
az inío@uimedia.eu címre!

'00 narus lroilá
Ha magánszemélyként, tételes átalány-
adózással adózunk a száIlásdíj bevéte-
lek után, akkor egy vendég legfeljebb
90 napra szállhat meg nálunk. Nézzük,
hogyan kell érteni ezt a 90 napot!

Nem kell egyéni vállalkozónak |enni ah-
hoz, hogy valaki szálláshely kiadással
íoglalkozzon. A személyi 1övedelem-
adóról szóló törvény szerint adószámos
magánszemélyként is végezhelő ez a

tevékenység. Magánszemélyként csak
magánszálláshelyet lehet kiadni, (Lásd:
a keretben,)

Az adószámos magánszemélyek két-

féleképpen adózhatnak a szállásadás
után:

- önálló tevékenységből származő 1ö,

vedelemként (SZJA-t f izetnek)
- vagy választhatják a tételes átalány-

adózást.
Ez utóbbival szobánként évi 38.400 Ftffikfiffiffiinffi
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Az üzemanyagot és az egyéb költségeket

is átalány alapján fizethetjük:
- Az üzemanyagot a járműre érvényes
íogyasztási norma és a NAV által meg-
adott üzemanyagár alapján számolhatjuk
ki a megadott távolságokra. Mindkettőt itt

találhatjuk meg,. n av, gov. h u/n av/szolg al-
tatasoMuzemanyag, Egy 1200 ccm-es
benzines autó fogyasztási normája pél-
dául 7,6 liler, az alkalmazható ár pedig
2021 márciusában 398 forint. Így kilo-
méterenként 30,248 forint számolható el
kiküldetési rendelvény alapján.

- Ehhez jönnekhozzá az auIő egyéb költ
ségei, javítása, amortizációja. Ezt szintén
átalány alapján téríthetjük. Kilométeren-
ként 15 íorintot íizethetünk ki általános
normaköltség címén.

Ha ezt a térítést fizetjük a dolgozóknak
saját autójuk használata után, akkor az rgy
kapott költségtérítés után már nem kell sem-
milyen adót íizetniük.

Elszámolás
útnyilvántartás alapján

A másik módszer a tényleges költségek el-
számolása számlákkal, útnyilvántartás alap-
ján, Ennek az aháIránya, hogy a költségté-
rítést kapó magánszemélynek cégautóadót
kell fizetnie. Ez csak akkor éri meg, ha a javí-
tásivagy más költségek miatt az elszámolni
kívánt összeg sokkal magasabb, mint ameny-
nyit a kiküldetésre átalányként fizethetnénk a
dolgozóknak.

A tulajdonosnak ekkor a munkával össze-

, ji99_q,:l1li9] i::í]:P: :l:lll*:l111.1 §ll

van köztük. Ha meghaladjuk a g0 napot,
akkor kiesünk a tételes átalányadóból, és
marad a szokásos adózás, SZJA fizetés-
sel.

Ennek is van két íormája:
- a tételes költségelszámolás, amikor
gyűjtögetlük a számlákat, a bevétele-
inkből a tényleges költségeket vonjuk
le, és azután adózunk,

- de választhatjuk a ,l0 százalékos köll
séghányadot is. ltt egyszerűen a be-
vételek 10 százalékát számoljuk el
költségnek, s 90% után fizetjük meg az
adót.

A közkeletű tévhittel ellentétben a g0
nap túllépése nem jelenti azt, hogy ez már
hosszútávú lakáskiadás, azaz albérlel len-
ne. Ha mi biztosítjuk a takarítást, a tiszta
ágyneműt, a szállásdljban benne van a
rezsi, akkor az nem albérlet, akkor sem,
ha valaki hosszú időn keresztül vendéges-
kedik nálunk. A helyi önkormányzatok az

\\7 l ô

vezetnie. (Bármilyen táblázaI használható,
sőt ma már vannak olyan telefonos alkalma-
zások is, amik a GPS alapján számolják a ki-
lométereket:) Ezt követően ki kell számo|nia,
hogy a céges használat hány százaléka az
összes járműhasználatnak, s ilyen arányban
írhatja le a számlákkal igazolt költségeket.
Ha tehát az útnyilvántarlás alapján azl látluk,
hogy az autó ebben a hónapban ,1200 km{
futott, s abból a dolgozónk 720 km-I munka-
helyi feladatai miatt közlekedett (ami 60%),
akkor valamennyi igazolt költségének a 60%-
át kaphatja meg költségtérítésként, Számolni
kell viszont azzal is, hogy ha a magánsze-
mély salát járműve használata után költséget
számol el, akkor cégautóadót kell fizetnie
(egy kisebb teljesítményű, legalább euro 5-ös
auíóra ez havi 8.800-1 1,000 forint),

Ebben az esetben az autóhasználathoz
kapcsolódó számláknak a magánszemély
nevére kell szólniuk, ezeket neki kell meg-
őriznie. A munkáltató számára ő nem a
számlát adja át, csak egy nyilatkozatot a
költségeiról és az útnyilvántarlást. A cégautó-
adót a magánszemélynek kell bevallania és
megfizetnie.

vállalkozók e!számolása
Egyéni vállalkozóknál a legegyszerűbb, ha
havi 500 kilométer autóhasználatot számo-
lunk el minden papír, igazolás nélkül. Ha
ezt a módszert, alkalmazzuk, akkor egész
évre ezt kell választani, A havi 500 km fu-
tásra jutó átalányt a hivatalos NAV-os nor-
ma alapján számolhatjuk el (az üzemanyag
átalány szerint plusz 15 Ft /km). Ebben az

_:::h:::]:::::_91]93_q::9T .

Ha a havi 500 km elszámolása nem elég,
akkor saját útnyilvántartás alapján számolhat
juk el a járműhasználat költségeit. Utnyilván-
taftást mindenképpen vezetni kell, egyéni vál-
lalkozónál ugyanis nem értelmezhető a csak a
cég érdekében használt jármű fogalma. Felté-
telezni kell, hogy magánhasználat is van, azI
pedig útnyilvántafiással különítjük el a céges
használattól (kivétel a taxi és a bérautó),

A költségeket vagy a norma, vagy a meglé-
vő számlák alapján írhatjuk le. A két megoldás
között negyedévente válthatunk. Ugyelni kell
arra, hogy ha a tényleges üzemanyagszámlák
alapján számolunk el, akkor sem írhatunk le
többet annál, mint amennyit a norma megen-
gedne.

Az üzemeltetés kö|tségeit is vagy a szám-
lák, vagy a norma a|apján lehet elszámolni.
A norma 9 forinVkm lehet, Ha ezt választjuk,
akkor ezen felül csak az üzemanyagot számol-
hatjuk el, mást már nem.

Tételes elszámolás esetén a költségeket
arányosítani kell az útnyilvántarlás alapján.
Elszámolhatók a javítási kiadások, a karban-
tartás költségei, mint például olajcsere, a mo-
satás, fényszóró-beállítás, a különböző bizto-
sítási dryak, a gépjárműadó, cégautóadó stb.
Ugyan(2y arányosítva számolható el az autó-
pályadíj is. A parkolási díj, kompátkelés dla és
hasonlók elszámolása esetén viszont figyelni
kell arra, hogy az adott költségnek konkrét
üzleti célú úthoz kell kapcsolódnia, Ha viszont
nem konkrét parkolási drlat fizetünk, hanem
éves parkolási matricát, akkor már arányosíta-
ni lehet a kiadást. A tételes költségelszámolás
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; A magánszálláshely kategória 2019 kö- 
1

. zepén került be a jogszabályokba. 
_l Olyan szálláshelyet jelent, amit l

; - egyéni vállalkozó vagy magánsze- ;_ mélv üzemeltet.l - A s.áItásnetyen legfeljebb 8 kiadó |

I szoba, valamint összesen 16 á9y l- lehet.! A magánszálláshelyekre vonatkozó I

I előírásokat a 23912009. kormányren- t
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mellékletének 7 pontjában ta- 
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egyéb- és magánszálláshelyeken rendelel
ben korlátozhallák az üzemeltetési napok
számát egy naptári évben. Ha ilyen ren-
delet nincs, akkor ez a szállásszolgáltatás
koríátozás nélkül végezhető.

(Forrás: NAV; 2005, évi CXVll. törvény;
2005. évi CLXIV. törvény, 239/2009. Korm.
rend,) ŐriAndrás

Olvasónk arra a kérdésre kért váIaszt,
hogy szakképzési hozzájárulás fizetési
kötelezettség vonatkozik-e a katás vát-
lalkozásokra.

A kisadózó vállalkozó a KATA megfizeté-
sével mentesül a szakképzési hozzájáru-
lás bevallása, teljesítése alól, de csak saját
személyét illetően, Nem mentesül akkor,
ha alkalmazottakat foglalkozIaL Az alkal
mazott után meg kell fizetni a szakképzési
hozzájárulásl.

A szakképzési hozzé4árulást nemcsak
befizetéssel lehet teljesíteni, hanem isko-
larendszerű, államilag támogatott képzé-
sek szervezésével is. Ezen kívül a saját
munkavállalók képzésének költségét is el
lehet számolni a szakképzési hozzájárulás
terhére.

Medve lrén

uál!a



A Covid-19 oltás nem kötelező,
így munkáltatóként sem kötelez,
hetjük dolgozóinkat a beadatá,
sára, bármennyire is egyszerűb,
bé tenné az életünket.

peűaul valakit otthoni munka_ rr X ugyanis előírja, hogy ha a koc-

uógrái,.. és nem tehetlük at r+rffi?ffi kazatbecsles alapjan szükség

máiik munkakörbe csak azéfi, 3a§§il|§r van védőoltásra, és erre van ha-

men nem oltatta be magát. ,.ll e*§§.lÁv.B§§ ,.,]i tékony szer, akkor a munkáltató

soi, meg az állásinterjún úm 1;ii,l:;;- .',,,, köteles megs_leryezli az.oltást,

tehótünrfel apályázóÁakerre ,,,,,,._,,.,.,,W, ,;1,,..',,, és an19| a költségeit is vállalnia

irányuló kérdést.' A jelentke_ '5 kell (NM rendelet 9. § (1) , mun_

zőnók nem mondhaijuk azt, .r.i.]r..; r.. . kakörökhöz kapcsolódó védő_

[x,J#.,#TT:,jl!.fJi 3|:3il:í::á"lt,.,,];5i:i*.x1
tástkap'Amunkavállalókbe-Wazoltást(elutasíthat1aadolgozó

]lem tehcti líötele lőuí,
al0ltásta munlíáltató

Most még korlátozottan áll rendelkezésre oltottságának nyilvántartása adatvédelmi

az oltóariyag, így a munkavállalók legna- szempontból is problémás. Az ilyen jellegű

gyobb réózé-Í ki-ltevő korosztály még nem iníormációk olyan különleges személyes

iűOja megt<apni az oltást. Kérdés, hógy ha adatnak minősülnek, aminek a kezelésé-

eljön az Úő,'munkáltatóként kötelezhóijük- hez nincs törvényes jogunk munkáltató_

e a dolgozókat arra, hogy oltassák be ma- ként.

gukat?-Jelenlegtehátnincs.olyanjogszabályi
Hazánkban jelenleg az oltás nem köte- felhatalmazás, ami alapján köte|ezővé te_

lező, ezét, a óunxátúto sem teheti azzá, hetnénk az oltást a munkavállalóinknak.

még' munkakörhöz kapcsolódóan sem. Ez azonban a későbbiekben vá|tozhat, A

Min'denki számára nem is írhatnánk elő, Nemzeti Népegészségügyi Központnak

med vannak olyan dolgozók, akik valami- (NNK) van egy módszerlani levele, ami a

l}Ón okból nem'kaphatják meg. llyenek pél- m_unkakörökhöz kapcsolódóan 1avasolt vé-

dául a várandósok, vagy akik-allórgiásók a dőoltások listáját tartalmazza. Éz idén még

védőoltás bizonyos össietevőire, vágy akik nem jelent meg. Elképzelhető, hogy idővel

korábban már átestek a víru- , ,,.,,.:,jir"*: ez a lista a koronavírus elleni

son, de még nem tett el ann],i § W § vakcinával is bővülni fog. Ha ez

idő, hogy 
"megkaphassák a ::i§ .::Y_.: Qy lesz, akkor a munkáltatónak

vakcinát,- fel kell ajánlania a védőoltás be-

,.,t l?*t,;,,*,,l'!x;ilT í:i:xiil.:,-"J1,1-t,j:!T,-:5

neÍ.h:,-:tr[3l,á;lilí"ff lííiffi:,i:!"xiflíi9tiqlül

azt), de ajánlott.
Lehet, hogy koronavírus elleni oltás csak

bizonyos munkakörökben lesz ajánlott. Le-
hetséges például, hogy az egészségügy-
ben ajánlottá tehetik, de egy teleíonos ügy-
félszolgálati munka esetében nem. Ebben
a munkakörben az influenza elleni oltás

sem szerepel a felalánlandóknál,
Egyelőre tisztázatlan kérdés az is, ho-

gyan járhat eI a munkáltató azoknál a
munkaköröknél, amelyeknél az ulazás a

munkavégzés elengedhetetlen része. Ha
például légitársaságok vagy biztosítótár-
saságok az uIazás feltételeként előkják a
Covid védőoltást, vagy egy országban a
beutazást csak védőoltással engedélyezik
majd.

Mit tehetünk akkor most? Ha szeretnénk
védőoltással is megvédeni a dolgozóinkat,
akkor biztosíthatunk számukra például sza-
badnapot az oltás napjára, vagy hogy elme-
hessenek az oltópontra a céges autóval is.

Így segíthetjük a védőo|tás igénybevételét.
Az egészséget nem veszélyeztető, biz-

tonságos munkakörnyezetet pedig fenn-

tarlhatjuk az eddigi eszközeinkkel is. El-

rendelhetünk otthoni munkavégzést, a
munkavállalók válthatlák egymást az iro-
dában, de el is különíthetjük őket. Ahol pe-

dig nélkülözhetetlen a személyes jelenlét,

íertőtlenítsünk fokozottabban! Ezek a meg-

oldások kisebb kockázattal és kevesebb
adatkezeléssel járnak.

Szilágyi Katalin

Tavaly november óta gya-
korlatilag teljesen leállt a
rendezvénypiac. A járvány
harmadik hullámának berob-
banásával pedig bizonyta,
lan, mikor lehet bármilyen,
akár oltási igazolványos ren,
dezvényt megtartani. Előbb
talán a kisebb beíogadóké,
pességű helyszínek nyithat,
nak maid, de fontos lesz a
bizalom visszaáIlítása is.
A 1áruány második hullámának hatását bizo-
nyos ágazatok nagyon megsínylik. A novem-

berben bevezetett korlátozások közvetlenül
sújtják a vendéglátást, a szálláshelyeket, a

szórakoztatóipa11 és a rendezvénypiacot.
A lezárások miatt sem családi, sem céges
rendezvényeket nem lehet még egy ideig tar-

tani, ami főként a vendéglátóknak jelentene

plusz bevételeket. De elmaradtak azőszi-Iéli

fesztiválok, konceftek, üzleti koníerenciák,

szakkiállítások is, Ezt már a szállásadók is

megérzik, hiszen nem jönnek a turisták.

A rendezvénypiac visszaesése tavaly 92

százalékos volt, mivel csak januárban és
februárban tudtak normális keretek között

dolgozni. Gyakorlatilag teljesen leállt az
ágazal, nem dolgoznak a rendezvényszer-
vóző cégek, a beszállítóik, így a kiállításépí-
tők, audiovizuális és vagyonvédelmi vállal-
kozások, hoszteszügynökségek. Az ágaza|
ráadásul a nemzetközi gyakorlathoz ké-

pest is nagyon kevés állami segítséget kap.

Most pedig itt van a iárvány harmadik
hulláma, Lehetetlen megmondani, hogy

mit, hogyan szabályoznak mald több hó-

nap múlva a tömegrendezvények, koncer-

tek, sporlesemények látogatási íeltételei-

vel kapcsolatban. A legutóbbi kormányzati

bejelentések egyelőre nem igazán 1avítják
az esélyeket arra, hogy a nyári szezonban
bármilyen, oltási igazolványos rendezvényt
meg lehessen tartani. A korlátozások fel-

o|dásához nagyobb átoltottságra lenne

szükség. A helyzet bizonytalanságát jelzi,

hogy a Sziget Kulturális Menedzseriroda
Kft. korábban leíoglalta június végére a Ba-
laton Sound helyszínét Zamárdiban. A vá-

rosvezetéssel együtt úgy gondolták, hogy
a szigorú iárványügyi szabályokat betafiva
meg lehet majd rendezni a zenei fesztivált.
A íesztiválszewezők viszont időközben
mégis lemondták, így a Balaton Soundot és
még a VOLT fesztivált is jövőre halasztják

A bizalmat is újra kell építeni
Ha íeloldják a mostani rntézkedéseket, újra

íel kell építeni a bizalmat a rendezvénypia-
con is - vélekedett korábban Brády Máfion,

a Showtime és a Ticket Express alapítóla,

a Gusto kávézó tulajdonosa. Ugy vélte, az
elmúlt év egyértelmű vesztese a rendezvé-
nyipar, a vendéglátóipar és a turizmus. Ráa-

dásul a rendezvények terén egy kettéosztott

piac alakult ki. - A TAO (társasági adó) tá-

mogatásokkal és egyéb közpénzekkel meg-

tolt produkciók szervezői olyan elképesztő
mennyiségű pénzt tudtak felhalmozni, amivel
könnyebb volt túlélni a legnehezebb hónapo-

kat, miközben a piac nem támogatott része



Hat Duna.menti országon
áliv elő turisztikai projekt indult
online konferenciával indul a hat Duna-men-
ti országon átívelő DANUrB+ turizmust segí-
tő projekt, 

^2020, 
és2022. között megvaló-

suló program keretösszege 2,7 milliő euró. A
közös munkában Szlovákia, Magyarország,
Horvátország, Szerbia, Románia és Bulgária
vesz részt, A programot a Budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
urbanisztikai tanszéke dolgozta ki és vezeti.
A kezdeményezés célja az "Európai Kultu-
rá|is Sétány" létrehozása, ami összeköti a
Duna-menti közösséget, és ezeket egy már-
kanév alatt, egyetlen turisztikai célpontként
egyesíti. Tematikus útvonalakat és fejlesz-
tési lehetőségeket kínálnak, amik növelhetik
a látogatók számát, meghosszabbítva és
kulturális tartalommal töltve meg a régióban
töltött idejüket. A helyi értékek, a kulturális
örökség és a közösségek a fejlődés motorjai
lehetnek, és a DANUrB+ ehhez nyújt szak-
mai támogatást. Az ú1 programban az ide-
genforgalomból nagyrészt kieső ía|vak, köz-
ségek kerülnek középpontba, így kiemelten
foglalkoznak a Csepel-sziget alsó szigetzugi
részével vagy a Dunakanyar olyan te|epü-
léseivel, amelyek bár rengeteg történeti és
természeti kinccsel rendelkeznek, jelenleg
kevésbé tudnak bekapcsolódni a turisztikai
forgalomba. Forrás: MTl

Javaslatcsomagot álIítottak
össze a íesztiváIszeruezők
Szakértői javaslatcsomagot állított össze a
Music Hungary Szövetség, a Magyar Feszti-
vál Szövetség és a Magyarországi Rendez-
vényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége.

A Magyar Turisztikai Ügynökségnek címzett
anyaghoz eddig több mint 370-en csatlakoz-
tak aláírásukkal,

A javaslatban a kulturális áía bevezetését
is szorgalmazzák. A koncefi- és íesztiválje-
gyek áíakulcsának 5 százalékra csökkenté-
sével szerintük támogatni lehetne az ágaza|
szereplőit és e|kerülhető |enne az összeom-
lás.

A javaslatcsomag tana|maz egy vissza
nem térítendő támogatást is. Ezt azok a vál-
lalkozások igényelhetnék, amelyek árbevéte-
le legalább 50 százalékkal csökkent a pan-
démia alatt. A támogatás alapja az elvesztett
árbevétel 20 százaléka lenne. Forrás: MTl

ksH: decemberben csaknem
93 százalékkal csökkent
vendégéiszakák száma
Tavaly decemberben a kereskedelmi szállás-
he|yeken az egy évvel korábbinál g2,5 szá-
za|ékkal kevesebb be|földi vendég, 89 szá-
za|ékkal kevesebb vendégéjszakát töltött el.
A külföldi vendégek száma 96,8, a vendég-
éjszakáké 96,0 százalékkal csökkent, A ven-
dégek száma együttesen g4,7 százalékkal, a
vendégéjszakáké 92,7 százalékkal esett visz-
sza - derül ki a KSH jelentéséből.

A belföldi vendégek száma 33 ezer, az el-
töltött vendégéjszakáké 104 ezer volt. Az éj-
szakák 58 százalékát szállodákban töltötték.
A panziókban és a közösségi szálláshelyeken
az előző év decemberi forgalmának mintegy
harmada (29,0 illetve 32,4 százaléka) jelent
meg. Avisszaesés a Balatoni turisztikai régiót
érintette leginkább. 2020-ban a vendégéjsza-
kák száma 57,7 százalékkal volt kevesebb,
mint 2019-ben.

Tanszálloda lesz
az eszteígomi Fürdő Szá!!ó
Az esztergomi önkormányzat megállapodott a
térségi szakképzési központtal, hogy a város
tulajdonában lévő Fürdő Szálló épületét tanszál-
lóként hasznosítj ák, ezzel csaknem 250 diáknak
nyúlthatnak képzési lehetőséget. A szakképzési
központ vállalja a 4100 négyzetméteres műem-
|ék épület teljes belső felújítását, Az épületben di-
ákok képzésére alkalmas konyha, cukrászda és
étterem is helyet kap, A tanszállóban 2022 szep-
temberében kezdődhet meg az oktatás. Az Esz-
tergom belvárosában álló, l80 éves Fürdő Szá|ló
kü|ső íelújílása 2021 első hónapjaiban kezdődik
meg. A munkálatokra a Kisfaludy program kere-
tében négyszáz millió forintos kormányzati támo-
gatást kapott a város. Forrás: vendeglatas,hu

Folytatódik a Nébih
éle!miszerp azaflás eIleni
progíamja, a Maradék nélkül
A Nemzeti Elelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Né-
bih) Maradék nélkül programja segített pontos
képet kapni a lakossági élelmiszerhulladékról.
Ennek köszönhetően tudjuk, hogy hazánkban
2016 és 20,19 között 4%-kal csökken| az egy
íőre eső éves élelmiszerhulladék mennyiség, ami
jelenleg hozzávetőlegesen 65 kg. A program ré-

szeként útmutatók készültek az élelmiszerhu|la-
dék csökkentésére szo|gáló jó gyakor|atokról az
éle|miszer-feldolgozók, a kereskedelem, a ven-
déglátás valamint a civi|ek számára. A program
eredményei válIalati slratégiákal, kormányzati
programokat, civil kezdeményezéseket ihlettek,
valamint beépültek az iskolai és egyetemi okta-
lásba is. Épp ezért a Maradék nélkül program
tovább folytatódik. A Nébih célja, hogy mindenki
számára alapvető normává váljon az élelmiszer-

Forrás: MTl pazarlás elkerülése. Forrás: NÉBtH

megszenvedte az egészet. Már csak azér1
is, mefi például koncerteket előbb csak kor-
látozásokkal, később semmilyen módon nem
lehetett megtaftani - mondta, A szakember
elárulta, több Presser-konceftet és egy Fa-
lusi Mariann fellépést kellett harmadszona
átraknia, a Rúzsa Magdi- és a Dead Can
Dance koncertet egy éwel halasztották el,
az áprilisra teruezett Táüai-Charlie koncer1
pedig kérdőjeles. Ezek mindegyikénél konk-
rét veszteséget je|ent a marketingre és a pró-
bákra elköltött pénz.

Brády Márton úgy vélekedett, hogy a
korlátozásokat fokozatosan oldják majd íel:
előbb a kisebb befogadóképességű he|yek
nyithatnak majd. Viszont ahhoz, hogy a
rendezvényipar újra düböröghessen, több-
re lesz szükség a nyitásnál. - Sok olyan
esetről hallok, hogy egyes koncefiszerve-
zők nem adják vissza a jegyek áráI. Arra
bazíroznak, hogy az emberek megunják
a próbálkozásokat, de ez rosszat Iesz az
egész ágazaInak. Nem a vásárlóknak kel-
lene kölcsönt adniuk, hanem az államnak
kellett volna segítenie a valóban rászoruló-

kon, A Showtime ugyanakkor 1 994 óta 400
koncerltel a háta mögött letett annyit az
asztalra, hogy minimális volt a jegyvissza-
váltási igény. Ehhez kell egy bizalom, amit
nem szabad eljátszani - íogalmazott.

A leíolyóban végzik a píémium
német sörök

Brády Márton az igazán nagy veszteséget
a vendéglátóiparban szenvedte. el, igaz,
meg tudta tanani a dolgozóit. Ugy fogal-
mazott, hogy a járvány egyik nagy tanulsá-
ga, hogy több tarlalékot kell képezni, mint
korábban. A másik pedig, amit megtanult,
hogy amikor igazán komoly a helyzel, az
ember csak magára számíthat.

Szerinte a korlátozások eddig teljesen
következetlenek voltak. A kaszinókon kívül
zsúfolásig megteltek a bevásárlóközpontok
és sok esetben a stadionok is, Erthetetlen,
hogy a vendéglátóhelyeken miért nem le-
hetett kávézni egymástól 3-4 méterre.

Mint mondta, csalódottan látta tavaly
tavasszal, hogy jól menő, napi több milliós

forgalmat bonyolító vendéglátóhelyek az
első héten kirúgtak sok alkalmazottat,

- Kell egy bizonyos tarlás, hogy ha baj
van, nem hagyjuk magukra a munkatársa,
kat. En hat kollégámat meg tudtam tarla-
ni, ez több mint 30 millió forintomba került,
ami már túl van az anyagi tűréshatáron.
Most szenvedjük el a másodlagos károkat,
mer1 ezekben a hetekben romlanak meg a
német prémium söreink a hordóban, ami
mind megy a lefolyóba. A nyitáshoz kell
majd egy új készlet, ami milliós nagyság-
rendű. De reméljük, hogy mielőbb fogad-
hatunk újra vendégeket - érlékelte néhány
héttel ezelőtt a helyzetet.

A Gusto, Budapest egyik ikonikus kávé-
zqa idén 29 éves. Brády Márlon mindent
megtett, J,,ogy a hely mególje a 30-at is.
Dacból. Ugy gondolta, ezzel maguknak, a
törzsvendégeiknek és talán a városnak is
taftoznak, Am nem a Gustot, hanem Brády
Mártont veszítettük el. A hazai konceftszer-
vezés legnagyobb alakja nemrég belehalt
a koronavírus szövődményeibe. A nyitás-
nál ő már nem lehet ott, Szilágyi Katalin



(Forrás: ÖMKi)

Közepes méretű, leíelé keskenyedó, rózsaszínes termés.
Jó állag, szép pikáns savak. Lédús, magas cukortartalmú.

Beíőzésre és friss fogyasztásra is kiváló.
Július közepétól a íagyokig terem, kétméteresre is megnő.

(Forrás: OMK)
Hosszúkás, paprikaalakú salátaparadicsom.

Húsa szilárd, héia vékony, rendkívül jól szeletelhető, így ideális hidegtá-
lak díszíiéséhez.

Kiemelkedő az ízvilága is, testes,
karakteresen édes, kevés savat tartalmaz.

Kiváló íózéshez, beíőzéshez, aszaláshoz is, Július közepétól terem,

Magyar kutatók megelégeIték, hogy kezd egye-
nízűvé válni a paradicsom, s visszahozzák a
mindennapokba a régi, értékes magyar fajtákat.
Egyelóre még csak palántákhoz lehet hozzájutni,
de ha a séíek megismerik, biztos lesz gazda is a
tájfajta paradicsomok termesztésre...
A paradicsom a világ egyik legkedveltebb háztarlási növénye. Anól
ugyan megoszlanak a vélemények, hogy hivatalosan gyümölcs-
nek vagy zöldségnek tekintendő-e, de nem is ez a lényeg, Ehetjük
nyersen, szendvicsre téve vagy hidegtálon, Főzve, az ételek alap-
anyagaként, vagy csak egyszerűen eltéve télire, mint az előző nyár

egészséges üzenetét.
Termésének száma, alakja, mérete, sőt mé9 a színe is váItoza-

tos. Általában piros színű, de a fehérlől a sárgán keresztül a liláig,

sőt, a feketéig is előfordulhat.
Bár 90 százalékaviz, a maradék 10 százalékban értékes táp-

anyagok találhatóak, Magas a cukor és a C-vitamin tarlalma, 1óté-
konyan hat az emésztésre, segíti az immunrendszer1.

paradicsom.történelenn
A paradicsom őshazája Peru. ltt még ma is úton-útfélen nő. Kicsit
északabbra, Mexikóban azonban már szándékosan termesztették.
lnnen hozták Európába az első bogyókat Amerika egykori felfedezői.

(Forrás: OMK|)

Sárga színú, szabályos gömb. Bó levú, kellemesen savas, friss,
de színe ellenére igazi paradicsom íz,

Ropogós, édes ízével igazi mediterrán hangulatot teremt.
Könnyen feldolgozható, vékony héjú.

A ,,kezdó háziasszonyok baíália" , mert a siker garantált.
Július végétól terem, bokrosodó íaita



ilradicsom

Nálunk az ezernyolcszázas évek végéig paradicsommal csak a
tehetősek konyhájában lehetett találkozni, Később aztán meglelent
a szegényebb, paraszti családokban is, Sokáig csak íőzve, legin-
kább lecsónak, levesnek és szósznak használták. Ugy tarlották, a
nyers paradicsom mérgező. Csupán a múlt század közepétől hasz-
nálják salátának és hidegkonyhai termékekben.

Fenntartható íejIődés -íenntartható ételkészítés
Ma körülbelül 200 növényt haszná|unk élelmiszerként, de a világ
növénytermesztésének kétharmadát csupán 9 növény adja. A
nagyüzemi termelés miatt elveszik a genetikai változatosság, s a
növények egyre sérülékenyebbé válnak az éghajlatváltozással, he-
lyi káftevőkkel szemben.

Régebben tájegységenként több fajtája volt egy-egy növénynek,
Ezek állalában alkalmazkodtak a helyi sajátosságokhoz, A sokszí-
nű fajtaválaszték azonban mára a génbankokba szoru|t, az áruhá-
zak polcait el lépték az,,egy enízű" éle lm iszernövények,

Táiíaila paradicsomok
Az 0kotógiai Mezőgazdasági Kutató lntéZet (ÖMKi) hadat üzenIaz
uralkodó trendnek, és 35 tájfajta paradicsomot kezdett el komolyan
vizsgálni. Ebben a munkában 28 ökogazdaság sietett a segítsé-
gükre. Céljuk visszahozni a magyar tájfajta paradicsomfajtákat.

A tálfajták alka|mazkodtak a helyi körülményekhez, így rendkívül
változatosak is. Ez érinti az ízvilágukat, formagazdagságukat. Rá-

(Forrás: OMKi)
Fürtös, piros koktélparadicsom.

Kiegyensúlyozott íz, roppanós állag,
Apró szemű termése miatt elsősorban friss fogyasztásra aiánlott.

Kiváló salátához, hidegtálhoz vagy szendvicsekhez.
lze üdén édes, íiatalosan telt. |llata is kiváló,

Július elejétől terem a fagyokig.

adásul vegyszermentesen is nevelhetőek. Az évek során az OMKi
kutatói hat olyan tájfajta paradicsomot választottak ki, amit érde-
mes visszatele píIeni, (Lásd kisképeken)

A gasztrovilág is íelíigyelt
A magyar séíek egyre nyitottabbak a fenntarthatóságra, Ennek lé-
nyege, hogy minél több helyi, szezonális alapanyagot használja-
nak. Ezek között is fontos szerepet tölt be a biológia sokféleséget

(Forrás: OMKi)
Narancsos-piros, lapított gerezdes tajta.

Feszes, finoman rostos, kellemesen savas íz,
Magas létartalma miatt elsősorban befőzésre alkalmas,

de trissen is kiváló.
Augusztus elejétól őszig terem, másíél méteresre nő.

Erdekes,"n,.,"Í!3ÍÍÍL?ÍÍ|"o.a termés.
Állaga picit kásás. Gyümölcsös, édes zamata miatt elsősorban íriss

fogyasztásra ajánlott. Kiváló salátának vagy önmagában is.
A vékony héj és a könnyű kirepedés miatt csak rövid ideig eltartható.

Július közepétől októberig terem, kétméteresre is megnő.



_ =:*_* +,.T*
megőrző, klímaváltozáshoz is alkalmazkodó növények használata.
Nem csoda, hogy a tájfajta paradicsomok a magyar gasztronómia
véleményvezérei között is hamar népszerűvé váltak.

Először a 2018-as domonyvölgyi ,,Nagy lecsófőzésén" aratott
sikert a tájfajta paradicsom, amit nem kisebb személyiségek hasz-
náltak akkor, mint a Bocus d'Or nyertes séfpáros, Szulló Szabina
és Szél Tamás. De olyan ismeft gasztrobloggerek is a kezdemé-
nyezés mellé álltak, mint Nagy ZiIa (ZiIa kalandjai vegán gasztrob-
log), Dr. Andrási Nóra (Nóri mindenmentes konyhája) vagy Nagy
Réka (Okoanyu). De Borbás Marcsi őrségi kerljében is teremnek
már ilyen palánták. A népszerű tévés filmjében osztja meg a pa-

radicsom paIántaültetés íorlélyait (bit.ly/BorbásM arcsi P alántázás),
Az OMKiszándéka egybecseng a Séíek Kiáltványával is: a séfek

mindennapi döntéseikkel sokat tehetnek a fenntarlható fejlődését1.
A kiáltványhoz elsőként csatlakozott Farkas Richárd, a Fenntaftha-
tósági díjjal kitüntetett Pajta Bisztró séfje, valamint Havas Dóra a
népszerű influenszer, a Lila Füge alapítója. Mindketten elkötelezet-
tek a tájfajta paradicsom iránt. Egy nyár végén forgatott filmben kö-

zösen mutattákbe az egyes tájfajta paradicsomokban rejlő gaszt-
ronómiai lehetőségeket (bit, ly/LilaF üge F arkasBichárd Receptek),

Hol lehet hozzájutni a tájfajtákhoz?
A tájfajta paradicsomokhoz egyelőre még csak palánta formájában
lehet hozzájutni, A palánták tavaly május közepétől voltak elérhe-
tőek a Lidl áruház|áncban. Ezen kívül online előrendeléssel besze-
rezhetők vo|tak pesten

- a nyolcadik kerületben, a Szatyorboltban,
- Zuglóban, aZuglói Kenyér Közösségnél, és
- Soroksáron a Panelpék boltjaiban,
Reméljük, az idén is így lesz|
20]9-ban 8 ezer helyi körülményekhez alkalmazkodó palántát

érlékesítettek, 2020-ban már 9,5 ezret. A tervek szerint ebben az
évben már mintegy 20 ezer palántát dobnak piacra ezekből a faj-

tákból. lgy aki kedvet érezhozzá, maga is termesztheti ezekelaz
elfeledetl-paradicsomokat. Ehhez segítiéget kapunk az ÖMKi olda-
lánis: bit.'ty/PalántaNevelés, Óri András
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